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DIREKtORJEvO pOROčIlO

Uvod

Čeprav je na začetku kazalo, da se bo zaradi poraznih 
rezultatov razpisa za temeljne in aplikativne projekte 
vrsta inštitutov znašla v resnih težavah, smo leto za-
ključili s presenetljivim poslovnim uspehom. Zasluge 
zanj imajo vsi tisti, ki so si v nadaljevanju prizadevali 
za dodatna sredstva drugih ministrstev, oziroma oni, 
ki so poleg projektno-programskega denarja znali 
najti financiranje na razpisih EU, ali v sodelovanje 
z zainteresiranimi uporabniki našega znanja. Teh 
sredstev je tudi zaradi naših posebnih prizadevanj vse 
več, zaradi česar lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da 
se na nas redno obračajo tako graditelji avtocestnega 
in železniškega omrežja kot tisti, ki na občinskih 
ravneh skrbijo za javno infrastrukturo (vodovodna 
omrežja, deponije, …). Vsi ti rezultati in prizadevanja 
omogočajo, da lahko 314 sodelavk in sodelavcev, od 
katerih je 50 mladih raziskovalk in raziskovalcev, 
100 kolegic in kolegov s pogodbami za določen čas, 
200 zaposlenih za nedoločen čas ter 14 tistih, ki so 
angažirani z omejeno obveznostjo (DDR), še naprej 
skrbi za to, da se ZRC SAZU obdrži na vrhu lestvice 
rezultatov raziskovanja znotraj humanističnih ved, 
migracij, krasoslovja, biologije in paleontologije. 
Po drugi strani moramo letos še posebej izpostaviti 
padec standarda raziskovalnega dela. Po eni strani 
se to kaže v realnem zmanjšanju plač, po drugi pa v 
usihajočih sredstvih za materialne stroške. To še po-
sebej čutijo raziskovalke in raziskovalci, ki trenutno 
nimajo pokritih večine svojih raziskovalnih kapacitet. 
V najslabšem položaju so se v drugi polovici leta zna-
šli kolegice in kolegi na Biološkem inštitutu Jovana 
Hadžija, ki na javnih razpisih, kljub svoji dokazani 
strokovnosti in prijavam na EU razpise, niso uspeli 
dobiti dovolj sredstev za svoje delo.
Prav tako je na tem mestu potrebno še posebej izpo-
staviti tudi staro strukturno napako pri programskem 
financiranju Inštituta za slovenski jezik Frana Ramo-
vša, ki kljub dejstvu, da program »Slovenski jezik v 
sinhronem in diahronem razvoju« pokriva 12 razisko-
valcev, še vedno neupravičeno zaostaja za povprečnim 
programskih financiranjem svojega temeljnega dela, 
z neupravičenimi finančnimi težavami pa so se to 
leto morali ubadati še na Inštitutu za arheologijo in 
družbeno medicino.
Ne glede na to, raziskovalni dosežki preteklega leta 
so izjemni, žal pa na tem mestu lahko izpostavimo 
samo najvidnejše.

Najvidnejši raziskovalni rezultati v letu 2007

Družbenomedicinski inštitut 
Duška, Knežević Hočevar (guest editor) (2007) Talk 
About Fertility. The Case of University Educated in 
Slovenia. Anthropological Notebooks 13/2 (ISSN 
1408-032X).

Umetnostnozgodovinski inštitut 
Barbara Murovec (ur.), Slovenska umetnost in njen 
evropski kontekst. Izbrane razprave I, Ljubljana 
2007, http://uifs.zrc-sazu.si/ebook/slovenskaume-
tnost.2007.pdf, 144 str.

Inštitut za slovensko naorodopisje
Josip Šašel / Spomini (uredila sta jo Monika Kropej 
in Avguštin Malle). Izdal in založil jo je Slovenski 
narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik iz Ce-
lovca, sozaložnik pa Mohorjeva založba iz Celovca.

Inštitut za arheologijo
Janez Dular, Sneza Tecco Hvala, South-Eastern Slo-
venia in the Early Iron Age / Jugovzhodna Slovenija 
v starejsi zelezni dobi, Opera Istituti Archaeologici 
Sloveniae 12, Ljubljana 2007 (Zalozba ZRC).

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Mednarodna konferenca »Primerjalna književnost v 
20. stoletju. (Ob 100-letnici rojstva akademika An-
tona Ocvirka.)«. Konferenca je potekala 20. in 21. 9. 
2007.

Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Katarina Keber: Čas kolere. Epidemije kolere na 
Kranjskem v 19. stoletju. (Thesaurus memoriae. Dis-
sertationes 6). Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 
2007.

Paleontološki inštitut Ivana Rakovca
DEBELJAK, Irena. Fossil population structure and 
mortality of the cave bear from the Mokrica cave 
(North Slovenia) = Struktura fosilne populacije in 
umrljivost jamskega medveda iz Mokriške jame 
(severna Slovenija). Acta carsol., 2007, 36, 3, str. 
475-484, graf. Prikazi. 

Biološki inštitut Jovana Hadžija
Agnarsson, I. & Kuntner, M. 2007. Taxonomy in a 
changing world: Seeking solutions for a science in 
crisis. Systematic Biology 56(3):531-539.
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Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
(izid 5. knjige) Bezlajevega Etimološkega slovarja 
slovenskega jezika. 

Inštitut za raziskovanje krasa
Mednarodno krasoslovno srečanje "Time in Karst", 
ki je bil del mednarodne krasoslovne šole, evropske-
ga projekta SMART-KARST. 

Filozofski inštitut
VESEL, Matjaž. Astronom - filozof : Nikolaj Ko-
pernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija, 
(Philosophica, Series Moderna). Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 2007. 360 str., ilustr. 

Geografski inštitut Antona Melika
Danilo Dolenc, Jerneja Fridl, Damir Josipovi , Drago 
Kladnik, Drago Perko, Marjan Ravbar, Peter Repo-
lusk, Mimi Urbanc, Tina Žnidaršič, Erika Žnidaršič: 
Popisni atlas Slovenije 2002 Ljubljana 2007: Geo-
grafski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Založba 
ZRC, 160 strani, 9 preglednic, 47 slik,103 tematski 
zemljevidi v merilu 1 : 1.000.000. 

Inštitut za kulturno zgodovino
Martin Grum, Slovenski prevajalski leksikon 1550- 
1945, Poskusni zvezek A –J , Inštitut za kulturno zgo-
dovino ZRC SAZU, Društvo slovenskih književnih 
prevajalcev, Ljubljana 2007, 263 str.

Inštitut za slovensko izseljenstvo
Drnovšek, Marjan. (ur.). Historical and cultural per-
spectives on Slovenian migration, (Migracije, 14). 
Ljubljana, Založba ZRC. 

Inštitut za antropološke in prostorske študije
KOBLER, Andrej, PFEIFER, Norbert, OGRINC, 
Peter, TODOROVSKI, Ljupčo, OŠTIR,Krištof, 
DŽEROSKI, Sašo. Repetitive interpolation: a robust 
algorithm for DTM generation from Aerial Laser 
Scanner Data in forested terrain. Remote sens. envi-
ron.. [Print ed.], 2007, vol. 108, iss. 1, str. 9-23, ilustr.

Temu je potrebo dodati še uspešno zaključen prvi del 
dela v okviru Centra odličnosti F.A.B.R.I.C.A., ki bo 
izšel do poletja 2008 v obsežni monografiji. Posebna 
omemba tega projekta pa je upravičena tudi zato, ker 
smo na podlagi dosedanjih rezultatov na tem podro-
čju sklenili krovno pogodbo z Ministrstvom za oko-
lje in prostor, pogodbo, po kateri bomo ministrstvu 
zagotavljali celovite ocene vseh posegov v kraški 
prostor.

Izobraževanje

Lanskoletni razpis programov Primerjalni študij 
idej in kultur (http://isik.zrc-sazu.si) ter Krasoslov-

je (http://www.p-ng.si/si/studijski-programi/6300) je 
znova zbudil veliko zanimanja, največ za filozofijo, 
kar kaže tudi spodnja preglednica po modulih.
• Antropologija zdravja, bolezni in zdravljenj (ko-

ordinator prof. dr. Borut Telban): 6 študentov in 
študentk.

• Transformacije moderne misli – filozofija, psiho-
analiza, kultura (koordinator prof. dr. Rado Riha): 
13 študentov in študentk.

• Slovenske študije – tradicija in sodobnost (ko-
ordinatorica doc. dr. Marjetka Golež Kaučič): 3 
študentke.

• Kulturna zgodovina (koordinator prof. dr. Oto 
Luthar): 1 študentka in 1 študent.

Krasoslovje je v šolsko leto 2007/8 sprejelo 3 študen-
tov in študentk iz 2 držav.

Založba ZRC

V letu 2007 je v okviru založniškega programa ZRC 
SAZU izšlo 52 znanstvenih monografij. V okviru 
glasbenega založništva so izšli 2 knjižni notograf-
ski izdaji in dve CD plošči. Izšlo je tudi 14 letnikov 
znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij. 
Založniški program je obogatila nova knjižna zbir-
ka Georitem, ki jo izdaja Geografski inštitut Antona 
Melika ZRC SAZU. Večino publikacij sta finančno 
podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 
in Ministrstvo za kulturo RS, nekaj izdaj pa je pod-
prla tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
ter nekateri drugi sponzorji in podporniki. Založba 
je samostojno in v sodelovanju z drugimi izdajatelji 
organizirala 26 novinarskih konferenc in javnih pred-
stavitev v Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji ter 
zamejstvu. Svoje izdaje je predstavila tudi na 3 knji-
žnih sejmih oz. prodajnih razstavah. Vse publikacije 
so bile sproti podrobneje predstavljene in prikazane 
tudi v spletnem katalogu znanstvene in strokovne li-
terature Založbe ZRC (http://zalozba.zrc-sazu.si).

Knjigarna Azil

Knjigarna se je prijela! K nam sedaj ne prihajajo 
samo ljubljanski kupci temveč tudi vsi drugi, ki so 
tako ali drugače odvisni od ali zapisani dobri stro-
kovni humanistični družboslovni literaturi v sloven-
skem in vrsti tujih jezikov. Sodelavke in sodelavci 
knjigarne ob tem prirejajo tudi Hudournik, ciklus 
tematskih diskusij o različnih družbenih vprašanjih 
(»Po sledeh Majev v goščavi Yucatána«, »Kdo se boji 
cigarete?«, »Biogoriva? Točimo domače!«, »Spolna 
diskriminacija pri zaposlovanju«). V preteklem letu 
so pripravili tudi zelo odmeven dogodek ob sloven-
ski izdaji znanega stripa Varovano območje Goraž-
de, katerega avtor je Joe Sacco, ter koordinirali na-
stajanje bosanskega prevoda le-tega. Ko govorimo o 
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Knjigarni Azil (http://azil.zrc-sazu.si), ne moremo 
spregledati »Knjižnice pod krošnjami« v Tivoliju, ki 
je bila lani tam že četrto leto in je privabila zavidljivo 
število bralcev. Stalnica je sedaj postal tudi edini slo-
venski sejem poškodovanih knjig, Knjige v gibanju, 
ki se mu pridruži vsako leto več založnikov.

Novi prostori

Med večjimi pridobitvami kaže omeniti dokončanje 
Atrija, s katerim smo dobili prepotrebni konferenčni 
in prireditveni prostor; nadaljevanje adaptacije Raz-

iskovalne postaje v Petanjcih, ki je konec leta začela 
dobivati obleko/fasado; ter položitev temeljnega ka-
mna za obnovo Vile Rafut v Novi Gorici. Ne glede 
na to, da je ministrica za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo temeljni kamen za prenovo položila šele 
v januarju, so vsa dela (gradbeno dovoljenje, pridobi-
tev proračunskih sredstev), s katerimi je to simbolno 
dejanje začetka prenove mogoče opravičiti, bila za-
ključena že v drugi polovici 2007.

Spletna stran: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=direk.
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DIRECtOR’S REpORt

Introduction

Initially it seemed that the poor results the institutes 
achieved at the basic and applied project calls will 
cause serious problems. Yet, the year proved to be 
surprisingly successful. Credit goes to those who 
strived to find and acquire additional funding from 
other Ministries, and those who, in addition to the 
project-programme funds, managed to secure fi-
nancing through EU calls. Because of our continu-
ous efforts the sum of funds acquired through the EU 
funding schemes is increasing. On account of that we 
are being contacted on a daily basis by the planners 
and constructors of the motorway and railway infra-
structures, and by municipal officials responsible for 
local public infrastructure (water supplies, landfills 
etc.). These results and efforts enable our 314 col-
leagues (50 of them young researchers, 100 of them 
employed on a fixed-term contract, 200 on a perma-
nent contract and 14 on a limited commitment basis) 
to maintain the high standards of the SRC SASA cut-
ting edge research programmes in humanities, mi-
grations, karstology, biology and palaeontology.
However, we have to point out the decreasing quality 
standards of research work. On the on hand, this is 
manifested in decreasing wages and, on the other, in 
draining of funds for material expenses. This is par-
ticularly unpleasant for researchers whose research 
capacities are at present not financially covered. The 
worst off are our colleagues from the Jovan Hadži 
Institute of Biology, who despite their evident pro-
fessionalism and successful EU applications did not 
manage to win any of the national funds in the latter 
half of the year, which would enable them to con-
tinue their work unhindered.
Additionally, the persistent structural error in pro-
grammatic funding of the Fran Ramovš Institute of 
the Slovenian Language should also be emphasised 
here. Despite the fact that the “Slovenian Language 
in Synchronous and Diachronous Development” pro-
gramme covers 12 researchers, the Institute is still 
disproportionately lagging behind the average pro-
gramme funding of its basic research work. Similar-
ly, the Institute for Archaeology and the Sociomedi-
cal Institute also face unduly financial hardship.
Nevertheless, the research results of 2007 are still 
extraordinary. Unfortunately, only the most visible 
can be presented here.

Important research results

Sociomedical Institute
Duška, Knežević Hočevar (guest editor). Talk 
About Fertility. The Case of University Educated 
in Slovenia. Anthropological Notebooks 13/2 (ISSN 
1408-032X).

Franc Stele Institute of Art History
Murovec, Barbara (ed.). Slovenska umetnost in njen 
evropski kontekst. Izbrane razprave I. Ljubljana: 
ZRC Publishing, 2007, http://uifs.zrc-sazu.si/ebook/
slovenska umetnost.2007.pdf, 144 pages.

Institute of Slovenian Ethnology
Kropej, Monika & Avguštin Malle (eds.). Josip Šašel 
/ Spomini. Ljubljana & Celovec: Institute of Slove-
nian Ethnology, Urban Jarnik Society, co-publisher: 
Celovec: Mohorjeva založba.

Institute of Archaeology
Dular, Janez & Sneža Tecco Hvala. South-Eastern 
Slovenia in the Early Iron Age / Jugovzhodna Sloven-
ija v starejši železni dobi. Opera Istituti Archaeologi-
ci Sloveniae 12, Ljubljana: ZRC Publishing, 2007.

Institute of Slovenian Literature and Literary Stud-
ies
International conference “Primerjalna književnost 
v 20. stoletju. Ob 100-letnici rojstva akademika An-
tona Ocvirka” (Comparative Literature of the 20th 
Century. The 100th anniversary of academic Anton 
Ocvirk). September 20–21 2007.

Milko Kos Historical Institute 
Keber, Katarina. Čas kolere. Epidemije kolere na 
Kranjskem v 19. stoletja (Time of Cholera. Cholera 
Epidemics in Carniola in the 19th Century). Thesau-
rus memoriae. Dissertationes 6. Ljubljana: ZRC Pub-
lishing, ZRC SAZU, 2007.

Ivan Rakovec Institute of Palaeontology 
Debeljak, Irena. “Fossil population structure and 
mortality of the cave bear from the Mokrica cave 
(North Slovenia) / Struktura fosilne populacije in 
umrljivost jamskega medveda iz Mokriške jame 
(severna Slovenija)”. Acta carsologica. 36, 3, 2007: 
475–484. 
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Jovan Hadži Institute of Biology
Agnarsson, I. & Kuntner, M. “Taxonomy in a chang-
ing world: Seeking solutions for a science in crisis”. 
Systematic Biology 56(3), 2007: 531–539.

Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
Bezlaj’s Etymological Dictionary of the Slovenian 
Language (vol. 5). 

Karst Research Institute
International Karstology Symposium: “Time in 
Karst”, part of the International Karstology School, 
SMART-KARST European project. 

Institute of Philosophy
Vesel, Matja. Astronom – filozof: Nikolaj Kopernik, 
gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija (As-
tronomer and Philosopher: Nicolas Copernican, 
Movement of the Earth and Copernican Revolution. 
Philosophica, Series Moderna. Ljubljana: ZRC Pub-
lishing, ZRC SAZU, 2007. 

Anton Melik Geographical Institute
Dolenc, Danilo, Jerneja Fridl, Damir Josipovi , Drago 
Kladnik, Drago Perko, Marjan Ravbar, Peter Repo-
lusk, Mimi Urbanc, Tina Žnidaršič, Erika Žnidaršič: 
Popisni atlas Slovenije 2002 (Census Atlas of Slove-
nia 2002). Anton Melik Geographical Institute, ZRC 
Publishing, 2007. 

Institute for Cultural History
Grum, Martin. Slovenski prevjalski leksikon 
1550–1945, Poskusni zvezek A–J (Slovenian Transla-
tion Lexicon 1550–1945. An Experimental Notebook 
A–J. Ljubljana: Institute for Cultural History, SRC 
SASA, Slovenian Literary Translators Society, 2007

Institute for Slovenian Emigration Studies
Drnovšek, Marjan (ur.). Historical and Cultural Per-
spectives on Slovenian Migration, (Migracije, 14). 
Ljubljana: ZRC Publishing, 2007. 

Institute for Anthropological and Spatial Studies
Kobler, Andrej, Norbert Pfeifer, Peter Ogrinc, 
Ljupčo Todorovski, Krištof Oštir, Sašo Džeroski. 
“Repetitive Interpolation: A Robust Algorithm for 
DTM Generation from Aerial Laser Scanner Data in 
Forested Terrain”. Remote Sensing of Environment, 
108, 1, May 15 2007: 9-23.

Moreover, in the first half of 2008, an extensive mon-
ograph will be published presenting the first part of 
successfully completed work conducted within the 
F.A.B.R.I.C.A. Centre of Excellence. This project 
deserves special mention because the results have 
facilitated signing a contract with the Ministry of the 
Environment and Spatial Planning. We will provide 

the Ministry with integral assessments of possible ef-
fects of planning interventions into the Karst region.

Education

In 2007, the Comparative Study of Ideas and Cul-
tures ((http://isik.zrc-sazu.si) and Karstology (http://
www.p-ng.si/si/studijski-programi/6300) again raised 
significant interest, particularly the study of philoso-
phy (as the table below indicates):
• Anthropology of Health, Illness and Treatment 

(coordinator prof. dr. Borut Telban): 6 students.
• Transformations of Modern Thought – Philosophy, 

Psychoanalysis, culture (coordinator prof. dr. Rado 
Riha): 13 students.

• Slovenian Studies – Tradition and Modernity 
(coordinator doc. dr. Marjetka Golež Kaučič): 3 
students. 

• Cultural History (coordinator prof. dr. Oto Luthar): 
2 students.

In the academic year 2007/8, 3 students from 2 
countries have been admitted to the Karstology pro-
gramme.

ZRC Publishing

In 2007, ZRC Publishing published 52 scientific 
monographs. Musicology publishing issued 2 music 
engraving publications and 2 CDs. 14 volumes of 
scientific and professional periodicals has been pub-
lished. The publications programme was enhanced 
by a new series, Georitem, published by the Anton 
Melik Geographical Institute, SRC SASA. The ma-
jority of publications were financially supported by 
the Slovenian Research Agency (ARRS) and the 
Ministry of Culture; some were supported by the 
SASA and other sponsors and supporters. ZRC Pub-
lishing organised and co-organised (in cooperation 
with other publishers) 26 press conferences and pub-
lic publication launches in Ljubljana and other loca-
tions in Slovenia, and among the Slovenian minority 
in the neighbouring countries. The publications were 
also presented at 3 book fairs, i.e. selling exhibitions. 
All publications are presented in more detail in the 
ZRC Publishing Scientific Literature Online Data-
base (http://zalozba.zrc-sazu.si).

Azil Bookshop

The Bookshop is thriving! Aficionados of books, 
from Ljubljana and from all over Slovenia, come to 
our Bookshop in search of quality humanities and 
social sciences literature in Slovenian and many 
other languages. Our Azil Bookshop colleagues 
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regularly organise Hudournik (Torrent), a series of 
thematic discussions regarding various social ques-
tions (“Following the Maya in the Yucatán”, “Who’s 
afraid of a fag?”, “Biofuels? Let’s pour domestic!”, 
“Gender discrimination in employment”). In 2007, 
they organised the well received launch of Joe Sac-
co’s Safe Area Goražde comic and coordinated the 
translation of the comic into Bosnian. Speaking of 
Azil Bookshop (http://azil.zrc-sazu.si), “Foliage Li-
brary” in Tivoli Park deserves to be mentioned as 
well – the fourth edition attracted enviable number 
of visitors. “Books in Motion”, the only Slovenian 
second-hand-book fair is becoming a regular event; 
more and more publishers join every year.

New premises

Among the most important acquisitions are definitely 
the completed project of renovation of the Atrij (thus 
we acquired the much needed conference and event 
venue), the ongoing renovation of the Research Sta-
tion in Petajnci, and the placement of the foundation 
stone for renovation of the Rafut Villa in Nova Gor-
ica. Although the foundation stone was only placed 
in January 2008 by the Minister of Higher Education 
and Science, all the necessary work (acquiring build-
ing permit, securing state-budget funds) that may 
qualify as the beginning of the renovation process, 
was already finished in the latter half of 2007.

Web page: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=direk.
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UpRAvNI ODbOR

KOlEGIJ

Kolegij je posvetovalno telo direktorja ZRC SAZU. 
Sestavljen je iz predstojnic in predstojnikov inštitutov, 
predstojnice Centra za predstavitvene dejavnosti (do 
oktobra 2007), vodje Raziskovalne postaje ZRC SAZU 
Nova Gorica, vodje založniške dejavnosti, pomočnice 

direktorja za upravne zadeve in vodje računovodsko-
finančne službe. Sestali so se na dvanajstih rednih in 
eni izredni seji. Obravnavali so tekočo problematiko 
raziskovalnega dela. 

Sestava: Tatjana Fink, MBA, glavna direktorica Trimo 
d. d., akad. dr. Andrej Kranjc (predsednik), dr. Ma-
rina Lukšič Hacin (podpredsednica), Zoran Mezeg, 
upravni direktor SAZU, dr. Rado Riha, akad. dr. Dra-
gica Turnšek, prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik 
Univerze v Novi Gorici, izr. članica SAZU prof. dr. 
Zinka Zorko, akad. dr. Mitja Zupančič. 

Upravni odbor ZRC SAZU sprejema splošne akte ZRC 
SAZU oziroma daje soglasje k njim, obravnava in 
sprejema letne programe dela, poročila o delu, finanč-
ni načrt in zaključni račun ter imenuje direktorja ZRC 
SAZU. Delovanje upravnega odbora ureja Poslovnik o 
delu Upravnega odbora ZRC SAZU. Sestavlja ga devet 
članov, od katerih imenuje pet članov predstavnikov 
ustanoviteljica SAZU, dva člana imenuje Kolegij ZRC 
SAZU na predlog direktorja ZRC SAZU iz vrst upo-
rabnikov dejavnosti ZRC SAZU, ki imajo dolgoročen 
interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti ZRC 
SAZU, dva člana izvoli Kolegij ZRC SAZU izmed 
delavcev zaposlenih na ZRC SAZU. 

V letu 2007 je imel Upravni odbor ZRC SAZU pet sej, 
od tega štiri redne in eno dopisno. Potrdil je Poslovno 
poročilo za leto 2006 s poročilom inventurne komisije 

za leto 2006 in Program dela in finančni načrt poslo-
vanja za leto 2007. Sprejel je: Pravilnik o oddaji javnih 
naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa, 
Pravilnik o varovanju in vodenju zbirk osebnih podat-
kov ZRC SAZU s Katalogom zbirk osebnih podatkov 
ZRC SAZU in Pravilnik o podeljevanju štipendij 
ZRC SAZU tujim študentom študijskih programov 
Interkulturni študij – Primerjalni študij idej in kultur 
in Krasoslovje Univerze v Novi Gorici.

Potrdil je spremembe in dopolnitve: Statuta ZRC SA-
ZU, Pravilnika o pogojih in postopkih za napredovanje 
delavcev na ZRC SAZU, Pravilnika o priznanjih in 
nagradah ZRC SAZU.
Upravni odbor je soglašal z ustanovitvijo Sekcije za in-
terdisciplinarno raziskovanje v humanistiki. V manjši 
meri se je ukvarjal tudi s kadrovskimi zadevami in 
dal soglasje k imenovanju predstojnikov Inštituta za 
slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Inštituta za raz-
iskovanje krasa ZRC SAZU, Filozofskega inštituta 
ZRC SAZU, Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca 
ZRC SAZU in Inštituta za slovenski jezik Frana Ra-
movša ZRC SAZU. 
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ZNANStvENI SvEt

Sestava: dr. Metka Culiberg, dr. Marjan Dolgan, 
akad. prof. dr. Matija Gogala, prof. dr. Stanko Granda 
(predsednik), doc. dr. Metoda Kokole, akad. prof. dr. 
Jože Krašovec, akad. prof. dr. Ivan Kreft, izr. prof. 
dr. Majda Merše, prof. dr. Marijan Pavčnik, doc. dr. 
Marjan Ravbar (podpredsednik), dr. Marjeta Šašel 
Kos, dr. Janja Žitnik Serafin; prof. dr. Oto Luthar, 
direktor ZRC SAZU (član po položaju).

Znanstveni svet ZRC SAZU šteje 13 članov: 8 članov 
izvolijo raziskovalci ZRC SAZU iz vrst znanstvenih 
sodelavcev, višjih znanstvenih sodelavcev in znanstve-
nih svetnikov ter odgovornih nosilcev raziskovalnih 
projektov ZRC SAZU, 4 imenuje Predsedstvo SAZU 
iz ustreznih razredov.

Člani ZS ZRC SAZU zastopajo področja dejavnosti 
ZRC SAZU.

Znanstveni svet ZRC SAZU predlaga in oblikuje, v 
soglasju z znanstvenimi sveti inštitutov, dolgoročne 
usmeritve raziskovalnega in razvojnega dela; daje 
mnenje in sprejema  letni raziskovalni program dela; 
spremlja in vrednoti strokovno delo direktorja ZRC 
SAZU in delavcev s posebnimi pooblastili; spre-
mlja izvajanje dolgoročnih, srednjeročnih in letnih 
raziskovalnih programov ZRC SAZU; obravnava, 
predlaga in daje mnenje k oblikovanju, ustanovitvi ali 
ukinitvi raziskovalnih inštitutov in interdisciplinarnih 
raziskovalnih skupin ZRC SAZU; daje soglasje k 
izbiri delavcev s posebnimi pooblastili in vodij inter-
disciplinarnih raziskovalnih skupin ZRC SAZU; daje 

predloge in mnenja o vseh strokovnih vprašanjih; v 
skladu z veljavnimi predpisi voli v naziv raziskovalce; 
na predlog Komisije za nagrade ZRC SAZU sklepa 
o predlogih za nagrajence in štipendiste ZRC SAZU; 
daje soglasje k uredniku ali uredniškemu odboru 
skupnih publikacij SAZU in ZRC SAZU; predlaga 
in daje mnenje k nabavi pomembnejše raziskovalne 
opreme in druge infrastrukture. 

V letu 2007 je imel štiri seje, od tega eno razširjeno. 
Potrdil je Poslovno poročilo za leto 2006 in poročila 
o delu inštitutov za leto 2006. 

Na novo ali ponovno je izvolil: sam. strokovnega 
sodelavca v humanistiki, raziskovalno-razvojnega 
sodelavca, 9 asistentov, 4 asistente z magisterijem, 6 
asistentov z doktoratom, 10 znanstvenih sodelavcev, 
5 višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenega 
svetnika. 

Podprl je oblikovanje Sekcije za interdisciplinarno 
raziskovanje v humanistiki, soglašal s podelitvijo pri-
znanja zlati in srebrni znak ZRC, podelitvijo štipendij 
mlajšim raziskovalkam in raziskovalcem v tujini ter 
tuji raziskovalki za delo na Inštitutu za raziskovanje 
krasa ZRC SAZU. Soglašal je s preimenovanjem In-
štituta za slovensko izseljenstvo v Inštitut za slovensko 
izseljenstvo in migracijske študije ZRC SAZU, ter 
podal soglasje k imenovanju predstojnikov. Na novo-
letnem sprejemu sta predsednik Znanstvenega sveta 
ZRC SAZU in direktor ZRC SAZU podelila priznanja 
in nagrade novim magistrom in doktorjem znanosti. 
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UpRAvA

dr. O. Luthar

I. Naglič

dr. J. D. Turk

T. Valte

Personalna sestava

Direktor: red. prof. dr. Oto Luthar, znanstveni sve-
tnik.
Znanstveni sodelavec: dr. Jeffrey David Turk (1/5 
delovnega časa).
Predstojnica centra za predstavitvene dejavnosti: dr. 
Breda Čebulj Sajko, znanstvena svetnica. 
Asistentka z doktoratom: dr. Lucija Mulej.
Svetovalec direktorja: Vanda Baloh.
Pomočnica direktorja za upravne zadeve: Tanja Val-
te.
Referentka za predstavljanje raziskovalnih rezulta-
tov: Irena Naglič.
Vodja knjigarne: Ana Marija Ličina.
Samostojna strokovna sodelavka: mag. Romana Zajc 
(2/3 delovnega časa).
Strokovna sodelavca: Ciril Oberstar, Teja Komel.

TajnišTvo
Vodja tajništva: Alenka Koren.
Tajnica: Marija Maja Stipar.

Računovodstvo 
Samostojni strokovni sodelavki: Majda Bogdanovič, 
Lidija Pangeršič.
Samostojna tehnica: Tanja Pavčič.

KadRovsKa služba
Vodja kadrovske službe: Tadeja Sušnik.
Strokovna sodelavka: Jelka Pekolj.

tehnično vzdRževanje
Strokovna sodelavka za gradnjo in nadzor: Duša Bo-
snić.
Samostojna tehnika: Marko Zaplatil, Aleksander 
Kuharič (1/3 delovnega časa).
Fotograf: Igor Lapajne.
Upravitelj: Marko Jevnikar.
Čistilke: Nasiha Brakić, Anica Luin, Barbara Ma-
rinković, Mirjana Marinković, Katica Softić, Amra 
Šabotić, Alojzija Petek, Slavica Rogić (od 1.10).

Poslovno Poročilo

Delovanje ZRC SAZU je bilo v letu 2007 financirano 
preko sredstev za programe in projekte, ki so bila pri-
dobljena na razpisih Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije. Za izvajanje raziska-
ve Naravna in kulturna dediščina Ministrstvo za fi-
nance del sredstev posreduje preko proračuna SAZU. 
Preostale prihodke nam je uspelo pridobiti od drugih 
ministrstev, iz sodelovanja v mednarodnih projektih 
in jih ustvariti na trgu.
 
Poslovni uspeh (v EUR brez centov)
Celotni prihodki 13.218.012
Celotni odhodki 13.128.317
Presežek prihodkov nad odhodki 89.695

Prihodki (v EUR brez centov) 
 Leto 2007 Leto 2006

Celotni prihodki 13.218.012 12.731.339
Javna služba 12.031.495 11.462.673
Javna služba - SAZU 259.639 259.452
Tržna dejavnost 926.878 1.009.214

Primerjava prihodkov za leti 2007 in 2006
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Primarjava podatkov za 2007 in 2006

dr. B. Čebulj 
Sajko

V. Baloh
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T. Pavčič

RAČUNO VODSTVO

L. Pangeršič

M. Bogdanovič

D. Bosnić

GRADBENA 
PISARNA

Struktura celotnih nastalih stroškov v letih 2007 in 
2006

vrsta stroška leto 2007 leto 2006
indeks 

2007/2006
Material 379.998 376.774 101
Stroški energije 157.025 144.104 109
Stroški pošte in 
telefona 145.998 145.443 100
Tiskarske in ostale 
storitve 615.428 618.031 100
Dnevnice za 
službena potovanja 91.020 71.378 128
Ostali stroški 
službenih potovanj 276.138 196.157 141
Pogodbeno delo, 
avtorski honorarji, 
sejnine 643.103 656.255 98
Delo preko 
študentskega 
servisa 133.900 110.783 121
Bruto plače 6.975.468 6.668.453 105
Prispevki 1.131.200 1.079.724 105
Davki na plače 330.978 416.838 79
Drugi stroški dela 
(prevoz na delo, 
prehrana, regres za 
letni dopust) 650.420 619.650 105
Ostali stroški, 
dodatno 
pokojninsko 
zavarovanje 1.235.297 1.103.772 112
Amortizacija 362.344 410.562 88
skupaj 13.128.317 12.617.924 104

KadrovsKa analiza

Na dan 31. 12. 2007 je bilo na ZRC SAZU zaposlenih 
315 sodelavcev. Med letom je odšlo 16 sodelavcev, 
od tega se jih je 8 upokojilo, 20 pa se jih je zaposlilo 
na novo.
Na ZRC SAZU je bilo leta 2007 zaposlenih 50 mla-
dih raziskovalcev. V letu 2007 je bilo odobrenih 6 
mest za mlade raziskovalce. V tem letu je doktoriralo 
enajst mladih raziskovalcev. Magistriral je tudi redni 
sodelavec in doktorirali so štirje redni sodelavci. 
Natančnejši prikaz zaposlenih na dan 31. 12. 2007 je 
prikazan v priloženi preglednici.

V letu 2007 so doktorirali:
• Janez Nared, Geografski inštitut Antona Melika 

(16. 1. na Filozofski fakulteti Univerze v Ljublja-
ni);

• mag. Drago Kunej, Glasbenonarodopisni inštitut 
(18. 5. na Akademiji za glasbo Univerze v Ljublja-
ni);

• mag. Drago Kladnik, Geografski inštitut Antona 
Melika (5. 6. na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani);

• Nataša Viršek Ravbar, Inštitut za raziskovanje 
krasa (11. 6. na Fakulteti za podiplomski študij 
Univerze v Novi Gorici);

• Kozma Ahačič, Inštitut za slovenski jezik Frana 
Ramovša (27. 6. na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani);

• Julijana Visočnik, Inštitut za arheologijo (28. 6. na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani);
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C. Oberstar

A. M. Ličina
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N. Brakić

A. Luin

B. Marinković

M. Jevnikar

TEHNIČNO 
VZDRŽEVANJE

• Katja Kolšek, Filozofski inštitut (5. 7. na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani);

• mag. Benjamin Štular, Inštitut za arheologijo (6. 7. 
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani);

• Klemen Zakšek, Inštitut za antropološke in pro-
storske študije (17. 7. na Fakulteti za gradbeništvo 
in geodezijo Univerze v Ljubljani);

• mag. Urška Rajgelj, Družbenomedicinski inštitut 
(31. 8. na Fakulteti za družbene vede Univerze v 
Ljubljani);

• Tatjana Veljanovski, Inštitut za antropološke in pro-
storske študije (5. 10. na Fakulteti za gradbeništvo 
in geodezijo Univerze v Ljubljani);

• Mija Oter Gorenčič, Umetnostnozgodovinski inšti-
tut Franceta Steleta (9. 10. na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani);

• Matija Zorn, Geografski inštitut Antona Melika 
(22. 11. na Filozofski fakulteti Univerze v Ljublja-
ni);

• mag. Urša Šivic, Glasbenonarodopisni inštitut 
(12.12. na Filozofski fakulteti Univerze v Ljublja-
ni);

• Aleš Bunta, Filozofski inštitut (13. 12. na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani);

• mag. Rebeka Kunej, Glasbenonarodopisni inštitut 
(17. 12. na Fakulteti za podiplomski študij Univerze 
v Novi Gorici).

V letu 2007 je magistrirala:
• Barbara Šterbenc Svetina, Zgodovinski inštitut 

Milka Kosa (14. 12. na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani).

Center za Predstavitvene dejavnosti

Predstojnica: dr. Breda Čebulj Sajko, znanstvena 
svetnica.

Center za predstavitvene dejavnosti ZRC SAZU v 
sodelovanju z raziskovalci ZRC organizira poletne 
Raziskovalne igralnice za osnovnošolsko mladino, 
občasno sodeluje pri oblikovanju programa atrija in 
vsebino prijavlja na razpise evropskih projektov. 
V letu 2007 je Center za predstavitvene dejavnosti v 
sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona Me-
lika, Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša, 
Inštitutom za slovensko narodopisje, Inštitutom za 
arheologijo, Inštitutom za raziskovanje krasa, Bio-
loškim inštitutom Jovana Hadžija, Inštitutom za an-
tropološke in prostorske študije, Glasbenonarodopi-
snim inštitutom, Fotolaboratorijem, Računalniškim 
centrom, z zunanjima sodelavkama akad. slikarko 
Huiqui Wang in go. Silvio Rubalcavo Šprajc ter z 
zunanjimi inštitucijami Mestni muzej Ljubljana, 
Arhitekturni muzej Ljubljana, Festival Ljubljana, 
Kovaški muzej in Vigenjc v Kropi, Osnovna šola S. 
Žagarja iz Lipnice, organiziral tretje Raziskovalne 

igralnice, ki so potekale v treh skupinah med 9. in 
20. 7.. Raziskovalne igralnice je obiskalo 45 otrok 
v starosti od 6 do 14 let. Otroke smo želeli uvesti v 
svet znanosti in v svet tujih kultur s terenskim delom 
(Ljubljana, Barje, Kras, Bistra pri Vrhniki, Kropa na 
Gorenjskem), poljudnimi predavanji, predvajanji fil-
mov, z laboratorijskim delom in z izdelovanjem raz-
ličnih izdelkov. Raziskovalne igralnice so bile slo-
venski javnosti predstavljene v oddaji Kultura (TV 
SLO 1, 17. 7.). 

Študijski obiski in potovanja:
udeležba na • Muzeoforumu, Ljubljana: Slovensko 
muzejsko društvo, 26. 3., 26. 11.;
udeležba na mednarodni Poletni šoli muzeologije•  
s temo Meje muzeologije, Piran: Muzej novejše 
zgodovine Celje, SMS, Univerza na Primorskem, 
Inštitut za dediščino Mediterana, ICOM, British 
Council, 18.–21. junij; 
udeležba na mednarodni muzejski delavni-• 
ci Sodobni trendi v muzeologiji, vodji: dr. Peter 
van Mensch in Leontine Meijer – van Mensch 
(Reinwardt Academie Faculty of Museology 
iz Amstrdama), Zreče: Šola muzeologije Celje, 
8.–10. 10.; 
udeležba na zborovanju Slovenskega muzejskega • 
društva, Slovenj Gradec: SMD, 4. -6. 10.;
udeležba na svetovnem srečanju muzejev • The 
Best in Heritage, Dubrovnik: European Heritage 
Association, 26. -28. 9.

Dr. Breda Čebulj Sajko je opravila naslednje razisko-
valno delo:

udeležba na mednarodni konferenci • Museums and 
Universal Heritage, Dunaj: International Council 
of Museums (ICOM), 19.-24.8. (aktivna udelež-
ba na forumu The World Under One Roof: Past, 
Present and Future Ethnographic Approches 
to Universality v organizaciji International 
Committee for Museums and Collections of 
Ethnography);
referat • Vloga ZRC SAZU v medinstitucionalnem 
in medkulturnem delovanju v in zunaj Ljubljane 
na strokovno znanstvenem posvetu Etnologija in 
regije: Ljubljana – mesto medkulturnega dialoga, 
Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, Center 
za predstavitvene dejavnosti ZRC SAZU, Mestni 
muzej Ljubljana, 3.–4. 12.; 
strokovno sodelovanje pri zbiranju, evidentira-• 
nju in urejanju arhivskega gradiva v Historičnem 
arhivu za Slovence v Avstraliji – HASA NSW (v 
l.07 je to sodelovanje potekalo predvsem na po-
dročju zbiranja življenjskih zgodb Slovencev v 
državi New South Wales);
od 1. 12. je raziskovalka Sekcije za interdiscipli-• 
narno raziskovanje v humanistiki. 

Drugo delo in dejavnosti dr. Brede Čebulj Sajko:

T. Komel 
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M. Marinković

A. Petek

K. Softić

A. Šabotić

organizacija strokovno znanstvenega posveta • 
Etnologija in regije: Ljubljana – mesto medkul-
turnega dialoga, Ljubljana: Slovensko etnološko 
društvo, Center za predstavitvene dejavnosti ZRC 
SAZU, Mestni muzej Ljubljana, 3.–4. 12.; 
priprava in oddaja besedila evropskega projekta • 
Kulturna dediščina v službi znanosti v okviru 
Finančnega mehanizma EGP in Norveškega fi-
nančnega mehanizma v RS;
članica uredniškega odbora znanstvene revije • 
Dve domovini/Two Homelands; članica uredni-
škega odbora Glasnika Slovenskega etnološke-
ga društva; članica ICOM; članica American 
Association for the Advancement of Slavic 
Studies; članica Slovenskega muzejskega društva; 
članica Strokovne komisije za področje premične 
kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS; 
ustanovna članica HASA – NSW ter predsednica 
Slovenskega etnološkega društva (do 18. 4.).

Mentorsko delo dr. Brede Čebulj Sajko:
raziskovalna mentorica doktorskega študija mla-• 
de raziskovalke na Inštitutu za slovensko izseljen-
stvo Kristine Toplak (do 1. 7.).

PodiPlomsKi študijsKi Program 
interKulturni študiji – Primerjalni 
študij idej in Kultur 

Znanstveni svet študijskega programa: doc. dr. Mar-
jetka Golež Kaučič, doc. dr. Jana Horvat, prof. dr. 
Oto Luthar, doc. dr. Tanja Petrović, prof. dr. Rado 
Riha, prof. dr. Jelica Šumič Riha, prof. dr. Borut Tel-
ban (v študijskem letu 2007/08 ga nadomešča doc. dr. 
Liza Debevec).

Direktor študijskega programa: prof. dr. Borut Tel-
ban (v študijskem letu 2007/08 ga nadomešča prof. 
dr. Jelica Šumič Riha).

Referentka za študijske zadeve: Teja Komel.

Podiplomski študijski program Interkulturni študiji 
– Primerjalni študij idej in kultur poteka v okviru 
Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi 
Gorici. Program se izvaja na ZRC SAZU in sicer v 
naslednjih štirih študijskih modulih.
• Antropologija zdravja, bolezni in zdravljenj (ko-

ordinator prof. dr. Borut Telban).
• Transformacije moderne misli – filozofija, psihoa-

naliza, kultura (koordinator prof. dr. Rado Riha).
• Slovenske študije – tradicija in sodobnost (koor-

dinatorica doc. dr. Marjetka Golež Kaučič).
• Kulturna zgodovina (koordinator prof. dr. Oto 

Luthar).

Študijski program Interkulturni študiji - Primerjalni 
študij idej in kultur temelji na intelektualni izme-
njavi med domačimi in tujimi univerzitetnimi uči-
teljicami in učitelji, raziskovalkami in raziskovalci, 
študentkami in študenti na področju humanistike in 
družboslovja. V študij so vključeni raziskovalci in 
raziskovalke ter univerzitetni učitelji in učiteljice s 
področij filozofije, zgodovine, etnologije in folklori-
stike, antropologije, umetnostne zgodovine, jeziko-
slovja, literarnih ved in sociologije. 
Program se izvaja v obliki rednih predavanj, semi-
narskega dela in individualnih konzultacij, ki so raz-
porejeni v dva semestra. V študijskem letu 2006/07 
so v programu sodelovali dvajset domačih in štirje 
tuji predavatelji.
V program se je v študijskem letu 2007/08 na novo 
vpisalo 24 študentov in študentk. Skupno število 
študentov in študentk je tako 72. V programu so do 
sedaj so doktorirale 3 študentke. 
Izvedba podiplomskega študijskega programa In-
terkulturni študiji - Primerjalni študij idej in kultur 
poteka v prostorih ZRC SAZU v Ljubljani in se je v 
letu 2006/2007 odvijala po pričakovanjih. Domači in 
tuji univerzitetni profesorji so predavali v štirih mo-
dulih: filozofija, zgodovina, antropologija in sloven-
ske študije. Poudarek je bil na interdisciplinarnosti, 
komparativnosti ter zgodovinski, družbeni in politi-
čni kontekstualizaciji problemov. 
Študenti in študentke so imeli stalen dostop do pro-
fesorjev. Študentke in študenti so imeli skozi vse štu-
dijsko leto možnost obiskovati predavanja predava-
teljev v okviru Historičnega seminarja ZRC SAZU. 
Ob koncu študijskega leta je filozofski modul organi-
ziral niz javnih predavanj, na katerih so se predsta-
vili predavatelji in predavateljice modula. V mesecu 
juniju je bila organizirana strokovna ekskurzija v 
Budimpešto. Študentom in študentkam je bil omo-
gočen nakup literature s popustom, tako tiste, ki je 
izšla pri Založbi ZRC, kot tudi tiste, ki jo prodajajo v 
knjigarni Azil. Na programu vsako leto podeljujemo 
štipendije za študente iz tujine. 
Z namenom, da bi se kvaliteta magistrskih nalog in 
doktorskih disertacij še izboljšala, je Znanstveni svet 
študijskega programa sprejel sklep, da se po posame-
znih modulih uvedejo seminarji pisanja magistrskih 
in doktorskih nalog, kjer študenti in študentke kriti-
čno ocenijo poglavja iz še nastajajočih magistrskih 
nalog oz. doktorskih disertacij. Da bi dobili povrat-
no informacijo o kvaliteti poteka študija, je bila med 
študentkami in študenti opravljena anketa za oceno 
kvalitete predavanj posameznih predavateljev. Štu-
denti in študenti so zelo zadovoljni tako z vsebino 
programa kot s profesorji in profesoricami, ki jim 
predavajo. 
Prenova študijskega programa po bolonjskih smer-
nicah je dokončana. Novi program se bo izvajal le 
na doktorskem nivoju; izvajala se bosta dva nova 
modula, in sicer jezikoslovni in arheološki. Podrob-

S. Rogić
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nejši podatki o študijskem programu, vključno s pra-
vilnikom o magistrskem in doktorskem študiju, so 
dostopni na spletnih straneh http://www.p-ng.si/si/ in 
http://isik.zrc-sazu.si/.

Historični seminar

KooRdinaCijsKi odboR
Predsednica: dr. Metoda Kokole.
Člani: dr. Maja Godina Golija, dr. Marina Lukšič 
Hacin, dr. Katarina Keber, dr. Vojislav Likar, dr. Pe-
tra Svoljšak, Katarina Šter, Mojca Žagar Karer.

V letu 2007 je bilo v okviru Historičnega seminarja 
izvedenih enaindvajset samostojnih predavanj; na-
stopilo je petnajst vabljenih gostov iz tujine in šest 
domačih predavateljev, in sicer:
• Luka Vidmar: Metternich, Zois, Kopitar in vpra-

šanje vélikega Ilirskega kraljestva (9. 1.);
• Milan Mesić: Feministične kritike multikulturaliz-

ma (18. 1.);
• Marko Zajc: Čas slovensko-hrvaške »brezmejno-

sti«: vidiki slovensko-hrvaške meje v 19. stoletju in 
na začetku 20. stoletja (30. 1.);

• Hrvoje Petrić: Kaj je ekozgodovina? (13. 2.);
• Andreja Maver: Struktura okrasa na noriških 

nagrobnih edikulah (20. 2.);
• Boris Golec: Nova spoznanja o življenju in poza-

bljenem potomstvu Janeza Vajkarda Valvasorja (8. 
3.);

• Georg Holzer: O slovanskem substratu v Avstriji 
(27. 3.);

• Ingrid Kretschmer: Novejši razvoj kartografije 
v Avstriji: raziskovalni projekti od 1980 do 2007 
(v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona 
Melika ZRC SAZU in Avstrijskega znanstvenega 
inštituta v Ljubljani; 30. 3.);

• Thomas Wolfe: Zgodovina, antropologija in glo-
balizacija: vprašanja metode in prakse (11. 4.);

• Mojca Kovačič: Veronika Deseniška – nesrečne 
ljubezni in prepovedane poroke v srednjem veku 
(19. 4.);

• Annamaria Lesigang Bruckmüller: Še nekaj o 
Gladičevem Galliciniju (10. 5.);

• Bojan Godeša: Slovensko nacionalno vprašanje 
med 2. svetovno vojno (22. 5.);

• Pieter Judson: Nauki z narodnostne meje 19. stoletja 
– k transnacionalni zgodovini Srednje Evrope (22. 
6.);

• Tatjana Buklijaš: Znanstvena disciplina in urbana 
preobrazba: anatomija na Dunaju 1848 –1945 (17. 
9.);

• Gordan Ravančić: Črna smrt v Dubrovniku v letih 
1348–1349 (1. 10.);

• Giorgio Ziffer: Slovenski Nikodemov evangelij in 
zgodovina slovenskega jezika (24. 10.);

• José Joaquim Dias Marques: Portugalske balade 
– petje, zbiranje in raziskovanje (5. 11.);

• Frans Brouwer: Kako je tudi majhna dežela lahko 
velika: umetniško-ekonomski vidiki promocije 
slovenske kulturne dediščine (21. 11.);

• Katharina Larissa Paech: Johann Pachelbel – več 
kot samo Kanon (4. 12.);

• Dubravka Stojanović: Politična kultura kot ovira 
demokratizaciji Srbije: primer »zlate dobe srbske 
demokracije« 1903–1914 (v sodelovanju s podi-
plomskim študijskim programom Interkulturni 
študij: primerjalni študij idej in kultur Univerze v 
Novi Gorici; 13. 12.); 

• Erwin Köstler: Poti k aktualnemu branju Cankar-
jevega dela (17. 12.).

V letu 2007 je izšel zbornik izbranih znanstvenih 
razprav Historični seminar 5 (ur. V. Likar, P. Svolj-
šak, P. Weiss), Ljubljana, Založba ZRC, 2006, in po-
tekalo je uredniško delo v zvezi s publikacijo Histo-
rični seminar 6 (ur. K. Keber in K. Šter), za katero 
so bila pripravljena podrobna uredniška navodila. 
Prenovljena je bila slovenska spletna stran in pripra-
vljena angleška. 

sPletni naslov Historičnega seminarja

spletni naslov: http://hs.zrc-sazu.si.

summarY

In the year 2007 twenty-one individual lectures were 
organised by the Historical Seminar; six of them were 
given by Slovenian scholars and fifteen by prominent 
guests from other European countries and America. 
The subjects ranged from a general to specific his-
torical themes, subjects form the history of art, musi-
cology, literature, philology, women’s studies as well 
as ethnological and sociological discussions. The 
volume of selected articles Historični seminar 5 (ed. 

by V. Likar, P. Svoljšak, P. Weiss), Ljubljana, Založba 
ZRC, 2006, came out in early 2007. By the end of the 
year further nine articles were edited for the next vol-
ume, Historični seminar 6 (ed. by K. Keber, K. Šter) 
to come out in early 2008. In 2007 a new web-site 
of the Historical seminar in Slovenian and English 
language was prepared and activated.

Web page: http://hs.zrc-sazu.si.
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januaR
10. Novinarska konferenca s predstavitvijo novih 

znanstvenokritičnih notnih izdaj zbirke Monu-
menta artis musicæ Sloveniæ, zvezki 38, 48, 49 
in 50 ter priložnostne knjižne kazalke.

11. Predstavitev knjig iz zbirke Migracije: Damir 
Josipovič, Učinki priseljevanja v

 Slovenijo po drugi svetovni vojni; Marina Lukšič 
– Hacin (ur.), Spet doma? Povratne migracije med 
politiko, prakso in teorijo, in revije Dve domovini/
Two Homelands 24 (2006), Mala dvorana ZRC 
SAZU (Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC 
SAZU in Založba ZRC).

 Predstavitev knjige: Pavle Merkù, Krajevno ime-
noslovje na slovenskem zahodu, Visoka šola mo-
dernih jezikov za tolmače in prevajalce Univerze 
v Trstu, Trst (Oddelek za slovenistiko VŠMJZPT 
in ZRC SAZU).

26. Novinarska konferenca ob izidu časopisa Arzenal, 
eksemplarične številke revije za družbo in kulturo, 
ki jo je ZRC SAZU izdal ob svoji 25. obletnici; 
Mala dvorana ZRC SAZU (ZRC SAZU).

FebRuaR
1. Predstavitev dvojezične izdaje knjige: Mitja Fe-

renc, Gojko Zupan, Cerkve na Kočevskem nekoč 
in danes II. Opisi cerkva nekdanjega nemškega 
jezikovnega območja v župnijah Črmošnjice, Čr-
nomelj, Planina, Poljane in Semič /Die Kirchen im 
Gottscheerland einst und heute II, Beschreibungen 
der Kirchen der ehemaligen deutschen Sprach-
insel in den Pfarren Tschermoschnitz, Črnomelj, 
Stockendofr, Pöllandl und Semič, Prešernova dvo-
rana SAZU, Ljubljana (Založba ZRC in Društvo 
Kočevarjev staroselcev).

14. Predstavitev knjig: Franci Petek, Spremembe rabe 
tal v slovenskem alpskem svetu (zbirka Geogra-
fija Slovenije, 11); Aleš Smrekar, Zavest ljudi o 
pitni vodi (zbirka Geografija Slovenije, 12); Blaž 
Komac, Dolec kot značilna oblika dolomitskega 
površja (zbirka Geografija Slovenije, 13); Krištof 
Oštir, Daljinsko zaznavanje (izdajatelj Inštitut za 
antropološke in prostorske študije ZRC SAZU), 
Zemljepisni muzej, Ljubljana (Geografski inštitut 
Antona Melika ZRC SAZU in Založba ZRC).

 Predstavitev knjige Vilka Novaka, Slovar stare 
knjižne prekmurščine, Knjigarna Vale Novak, 
Ljubljana.

22. Predavanje prof. dr. Boruta Telbana z naslovom 
Medleče podobe: novogvinejska pesemska poe-

zija; dvorec Zemono (Inštitut za antropološke in 
prostorske študije ZRC SAZU).

26. Delavnica Uporaba laserskega skeniranja v arhe-
ologiji, Zemljepisni muzej, Ljubljana (Inštitut za 
antropološke in prostorske študije ZRC SAZU).

MaReC
5. Vojna v stripu: pogovor o stripu Varovano območje 

Goražde (izdala Založba ZRC); kavarna Sloven-
skega etnografskega muzeja (knjigarna Azil).

7. Predstavitev knjige: Med srednjo Evropo in Sre-
dozemljem, Vojetov zbornik, uredil Sašo Jerše v 
sodelovanju z Darjo Mihelič in Petrom Štihom, 
Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (Zgodo-
vinski inštititut Milka Kosa ZRC SAZU, Oddelek 
za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani in Založba ZRC).

8. Predstavitev knjige: Tanja Petrović, Ne tu, ne tam. 
Srbi v Beli krajini in njihova jezikovna ideologija 
v procesu zamenjave jezika, Mala dvorana ZRC 
SAZU (Založba ZRC).

12.–17. Teden možganov: predavanja, predstavitve 
in kinovečeri na temo živčevja; različne lokacije 
(Družbenomedicinski inštitut v sodelovanju z 
društvom SINAPSA).

20. Predstavitev knjige: Faksimile najstarejših sloven-
skih prevodov Svetega pisma v mednarodni zbirki 
Biblia Slavica, uredništvo Jože Krašovec, Majda 
Merše, Hans Rothe, izdala založba Ferdinand 
Schöningh, Paderborn / München / Wien / Zürich 
2006, dvorana SAZU, Ljubljana (SAZU).

22. Slavnostna akademija ob jubileju dr. Anice Cevc. 
Predstavitev knjig: 

 - Vis imaginis. Baročno slikarstvo in grafika. 
Jubilejni zbornik za Anico Cevc (Umetnostnozgo-
dovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in 
Založba ZRC);

 - B. Resman. Kiparstvo poznega baroka na Go-
renjskem, tiskovna konferenca (Umetnostnozgo-
dovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in 
Založba ZRC);

 - Acta historiae artis Slovenica, 11, 2006, tiskov-
na konferenca (Umetnostnozgodovinski inštitut 
Franceta Steleta ZRC SAZU);

 - Predavanje prof. dr. Rudolf Preimersberger, 
Michelangelos Pietà in St. Peter, anekdotisch 
(Michelangelova Pietà v Vatikanski cerkvi St. 
Petra).

28. Predstavitev dela z naslovom Die Habsburgermo-
narchie 1848 – 1918; Prešernova dvorana (ZRC 

KOlEDAR pRIREDItEv ZA ZUNANJE JAvNOStI 
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SAZU v sodelovanju z Avstrijskim znanstvenim 
inštitutom in Slovenskim znanstvenim inštitutom 
na Dunaju).

29.  Predstavitev knjige: Let v lunino senco. Pripovedi 
o starih verovanjih, Zemljepisni muzej, Ljubljana 
(Založba Taura iz Nove Gorice in Založba ZRC).

30. Predstavitev knjige: Geološki terminološki slo-
var, Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana (Odde-
lek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani, Inštitut za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC).

aPRil 
13. Generacije znanosti XIII – tradicionalna podelitev 

nagrad ZRC SAZU za znanstvene dosežke na po-
dročju družboslovja in humanistike v preteklem 
letu; Atrij ZRC (ZRC SAZU).

23. Predstavitev knjige: Vincenc Rajšp (ur.), Knaflje-
va ustanova na Dunaju 1676-2006, Prešernova 
dvorana SAZU, Ljubljana (Slovenski znanstveni 
inštitut na Dunaju in Založba ZRC).

Maj
9. Javno predavanje gostujočega predavatelja Mlade-

na Dolarja z naslovom Kamen in glas-od Hegla do 
Becketta; Prešernova dvorana SAZU (Filozofski 
inštitut ZRC SAZU).

 Javno predavanje dr. Jelice Šumič Riha z naslo-
vom Nezavedno je politika, Atrij ZRC (Filozofski 
inštitut ZRC SAZU).

17. Predstavitev knjige ob osemdesetletnici akade-
mika prof. dr. Franceta Bernika, Velika dvorana 
SAZU (ZRC SAZU, SAZU).

 Predstavitev knjig iz zbirke Philosophica: Alain 
Badiou, Pogoji (zbirka Series Moderna); Immanu-
el Kant, Utemeljitev metafizike nravi (zbirka Series 
Classica); Immanuel Kant, Zgodovinsko-politični 
spisi (zbirka Series Classica), Mala dvorana 
ZRC (Filozofski inštitut ZRC SAZU in Založba 
ZRC).

 Javno predavanje dr. Rade Riha z naslovom Doz-
devki v zgodovini, Atrij ZRC (Filozofski inštitut 
ZRC SAZU).

29. Javna razprava z naslovom Spolna diskriminacija 
v okviru debatnega cikla Hudournik (knjigarna 
Azil).

 Javno predavanje dr. Alenke Zupančič z naslovom 
Oblika svobode, Atrij ZRC (Filozofski inštitut 
ZRC SAZU).

junij
 Predstavitev novega hrvaškega časopisa za druž-

bene in humanistične študije PILAR, Atrij ZRC 
(ZRC SAZU).

6. Javno predavanje dr. Petra Klepca z naslovom Kva-
zi-vzrok in zagate kreacije, Atrij ZRC (Filozofski 
inštitut ZRC SAZU). 

8. Predstavitev knjige: Barbara Ivančič Kutin, Slovar 
bovškega govora, Velika dvorana Kulturnega 
doma v Bovcu (Založba ZRC in Občina Bovec).

13. Javno predavanje dr. Matjaža Vesela z naslovom 
Astronom-filozof, Atrij ZRC (Filozofski inštitut 
ZRC SAZU). 

14. Literarno-glasbeni večer z Vladom Kreslinom; 
Atrij ZRC (ZRC SAZU).

17.-23. Mednarodna krasoslovna šola Gospodarjenje 
s čezmejnimi kraškimi vodonosnik (Inštitut za 
raziskovanje krasa).

21. Predstavitev knjige: Fran Viljem Lipič, Bolezni 
Ljubljančanov, Prešernova dvorana SAZU, Lju-
bljana (Inštitut za zgodovino medicine Medicinske 
fakultete v Ljubljani, Znanstveno društvo za zgo-
dovino zdravstvene kulture Slovenije in Založba 
ZRC).

 Predstavitev knjige: Anton Pegan, Indija Komandi-
ja (Franc Černigoj ur.), Kulturna dvorana v Vipavi 
(Občina Vipava, Založba ZRC).

julij
6. Delavnica Lasersko skeniranje, Prešernova dvo-

rana SAZU, Ljubljana (Inštitut za antropološke in 
prostorske študije ZRC SAZU).

avGust
27.–7. 9. Razstava z naslovom Doktorice računalništva 

in informatike v Sloveniji (ZRC SAZU v sodelo-
vanju z Institutom Jožef Štefan).

sePteMbeR
7. Prireditev Zajuckaj in zapoj – večer slovenske 

ljudske glasbe (Glabenonarodopisni inštitut ZRC 
SAZU), Atrij ZRC.

12. Predstavitev knjig: dr. Branko Marušič, Il vicino 
come amico – realtà o utopia? La convivenza 
lungo il confine italo-sloveno (Goriška Mohor-
jeva družba), dr. Danila Zuljan Kumar, Narečni 
diskurz: diskurzivna analiza briških govorov 
(Založba ZRC), Raziskovalna postaja ZRC SAZU 
v Novi Gorici.

20. Predstavitev dela Merkujev zbornik (Jezikoslovni 
zapiski 13/1–2), uredili S. Torkar, M. Furlan, J. 
Keber in A. Šivic-Dular, Prešernova dvorana 
SAZU, Ljubljana (Inštitut za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC).

20. Pesniško-glasbeni večer ob robu mednarodnega 
simpozija z naslovom Primerjalna književnost v 
20. stoletju; Atrij ZRC (Inštitut za literaturo in 
literarne vede ZRC SAZU). 

28. Prireditev z naslovom Znanost ne grize (sejem 
knjig, predavanje dr. Ivana Šprajca: Po sledeh 
Majev v deželi Yucatána, koncert, natečaj za naj-
boljši slogan na temo znanosti); Atrij ZRC (ZRC 
SAZU)
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oKtobeR
9. Novinarska konferenca in predstavitev knjige 

Damijane Kastelec, Jožeta Rakovca, Klemena 
Zakška, Sončna energija v Sloveniji, dvorana Ze-
mljepisnega muzeja, Ljubljana. Izdajatelji knjige 
so Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze 
v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Univerze v 
Ljubljani, Inštitut za antropološke in prostorske 
študije ZRC SAZU in Založba ZRC. 

11. Predstavitev knjig: Danila Zuljan Kumar, Nareč-
ni diskurz: diskurzivna analiza briških govorov 
(zbirka Linguistica et philologica), Helena Jazbec, 
Nemške izposojenke pri Trubarju (zbirka Lin-
guistica et philologica) in revije Slovenski jezik/
Slovene Linguistic Studies 6, Prešernova dvorana 
SAZU, Ljubljana (Inštitut za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC).

14. Predstavitev knjige: Marjetka Golež Kaučič, Ma-
rija Klobčar, Zmaga Kumer, Urša Šivic, Marko 
Terseglav, Slovenske ljudske pesmi V, Atrij ZRC, 
Ljubljana (Glasbenonarodopisni inštitut ZRC 
SAZU in Založba ZRC).

15. Predstavitev knjig. Darko Dolinar, Med književno-
stjo, narodom in zgodovino. Razgledi po starejši 
slovenski literarni vedi; Tomaž Erzar, Duševno 
motnje. Psihoterapija v zakonski in družinski 
terapiji, knjigarna Celjska Mohorjeva družba, 
Ljubljana (Celjska Mohorjev družba).

16. Predstavite knjige: Janez Dular, Sneža Tecco 
Hvala, South-Eastern Slovenia in the Early Iron 
Age/Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi 
(zbirka Opera Instituti Archeologici Sloveniae), 
Dolenjski muzej, Novo mesto (Dolenjski muzej).

20.–21. Mednarodni simpozij z naslovom Oddogo-
denje zgodovine; Prešernova dvorana sazu (ZRC 
SAZU)

22. Predstavitev knjig: Matjaž Vesel, Astronom filozof. 
Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikan-
ska revolucija (zbirka Philosophica); Alexandre 
Koyré, Znanstvena revolucija. Izbrani spisi iz 
zgodovine znanstvene in filozofske misli (zbirka 
Historia scientiae), Mala dvorana ZRC (Filozofski 
inštitut ZRC SAZU in Založba ZRC).

24. Javna razprava z naslovom Kdo se boji cigarete? 
v okviru debatnih večerov Hudournik; Atrij ZRC 
(knjigarna Azil).

26. Predstavitev knjige hrvaške pisateljice Daše Drn-
dić z naslovom Sonnenschein, Mala dvorana ZRC 

SAZU (ZRC SAZU v sodelovanju z Univerzo v 
Novi Gorici). 

27. Predstavitev knjige: Anton Pegan, Indija Ko-
mandija, prozna ljudska besedila z Vipavskega, 
Goriškega, s Krasa in Tolminskega iz 19. stoletja, 
Lavričeva knjižnica v Ajdovščini (Lavričeva knji-
žnica v Ajdovščini in Založba ZRC).

29. Predstavitev knjige Kozma Ahačič, Zgodovina 
misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: 
protestantizem (zbirka Linguistica et philologica), 
Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (Založba 
ZRC in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU).

noveMbeR
13. Predstavitev elektronskih znanstvenokritičnih 

izdaj (Inštitut za slovensko literaturo in literarne 
vede): Brižinski spomeniki (ur. Matija Ogrin idr.), 
Anton Podbevšek, Zbrane pesmi (ur. Marijan Do-
vić idr.), Izidor Cankar, S poti (ur. Matija Ogrin, 
Luka Vidmar idr.).

14. Tiskovna konferenca ob izidu knjige in zgoščenke 
Slovenske ljudske pesmi V (Glasbenonarodopisni 
inštitut), Atrij ZRC.

20. Predstavitev Umetnostnozgodovinskega inštituta 
Franceta Steleta Znanstveno-raziskovalnega cen-
tra Slovenske akademije znanosti in umetnosti z 
referati raziskovalcev inštituta (Slovenski Znan-
stveni inštitut na Dunaju), Dunaj. 

20. Javna razprava z naslovom Biogoriva? Točimo 
domače, v okviru debatnih večerov Hudournik; 
Atrij ZRC (knjigarna Azil).

21. Javno predavanje italijanskega filozofa Lorenze 
Chiese z naslovom Giorgio Agamben's Franciscan 
Ontology; Atrij ZRC (Filozofski inštitut ZRC 
SAZU).

28. Predstavitev knjig: Katarina Keber, Čas kolere: 
epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju 
(zbirka Thesaurus memoriae, Dissertationes 6); 
Marko Kambič, Recepcija rimskega dednega 
prava na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni 
red Karla VI., Mala dvorana ZRC (Zgodovinski 
inštitut Milka Kosa in Založba ZRC).

deCeMbeR
12. Etnološki večer: Živeti z dediščino; delo in pesem 

kot dediščina (Glasbenonarodopisni inštitut ZRC 
SAZU), Atrij ZRC. 
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INŠtItUt ZA SlOvENSKI JEZIK FRANA RAMOvŠA 

A. Lap

A. Porenta

LEKSIKOLOŠKA 
SEKCIJA

dr. A. Žele

M. Ahlin

znanstveni svet

Znanstvena svetnica SAZU red. prof. dr. Varja Cvet-
ko Orešnik, akad. prof. dr. Kajetan Gantar, znanstve-
na svetnica izr. prof. dr. Majda Merše (namestnica 
predsednika), akad. prof. dr. Janez Orešnik (predsed-
nik), višja znanstvena sodelavka red. prof. dr. Vera 
Smole, znanstvena sodelavka doc. dr. Andreja Žele. 

Personalna sestava

Predstojnica: red. prof. dr. Varja Cvetko Orešnik, 
znanstvena svetnica SAZU (d. d. r.).
Pomočnica predstojnice (do 12. 6.): dr. Helena Do-
brovoljc, znanstvena sodelavka.
Samostojna strokovna delavka: Alenka Porenta.
Tajnica: Alenka Lap.

leksikološka sekcija
Vodja: doc. dr. Andreja Žele, znanstvena sodelavka.
Znanstvena sodelavka: dr. Aleksandra Bizjak Kon-
čar (od 17. 10.).
Asistentka z doktoratom: doc. dr. Apolonija Gantar.
Samostojni strokovni sodelavci specialisti v hu-
manistiki: Martin Ahlin, mag. Alenka Gložančev, 
Janez Keber, Polona Kostanjevec, mag. Branka La-
zar, Zvonka Praznik, mag. Jerica Snoj, Ivanka Šir-
celj - Žnidaršič (zunanja sodelavka).
Asistenta, mlada raziskovalca: Peter Jurgec, Nina 
Ledinek (od 1. 10.).
Strokovni delavki: Nevenka Jerman, Rožamarija 
Lučka Uršič.

etimološko-onomastična sekcija
Vodja: izr. prof. dr. Metka Furlan, znanstvena svet-
nica.
Znanstveni svetnik: izr. prof. dr. Marko Snoj.
Asistentka z doktoratom: dr. Simona Klemenčič.
Samostojni strokovni sodelavec v humanistiki: mag. 
Silvo Torkar.
Strokovna sodelavka v humanistiki: mag. Helena 
Jazbec, poročena Smole.

sekcija za zgodovino slovenskega jezika
Vodja: izr. prof. dr. Majda Merše, znanstvena svetni-
ca.
Višja znanstvena sodelavka: dr. Francka Premk.

Znanstveni sodelavci: dr. Kozma Ahačič (od 12. 12.), 
dr. Jožica Narat, dr. Andreja Legan Ravnikar. 
Samostojni strokovni sodelavec specialist v humani-
stiki: doc. dr. France Novak (zunanji sodelavec).
Strokovna delavka: Marjeta Kambič (zunanja sode-
lavka).

dialektološka sekcija
Vodja: doc. dr. Jožica Škofic, višja znanstvena sode-
lavka.
Višja znanstvena sodelavca: red. prof. dr. Vera Smo-
le (d. d. r.), dr. Peter Weiss.
Znanstveni sodelavci: dr. Tjaša Jakop (od 17. 10.), dr. 
Karmen Kenda - Jež, doc. dr. Vladimir Nartnik.
Asistenta z doktoratom: dr. Matej Šekli (od 1. 11. s 
polovično delovno obveznostjo), dr. Danila Zuljan 
Kumar.
Asistentka, mlada raziskovalka: Mojca Horvat (od 1. 
10.).

sekcija za terminološke slovarje
Vodja: Marjeta Humar, samostojna strokovna sode-
lavka specialistka v humanistiki (zunanja sodelav-
ka).
Samostojni strokovni sodelavci specialisti v huma-
nistiki: Ljudmila Bokal, Borislava Košmrlj - Levačič 
(zunanja sodelavka), Jakob Müller (zunanji sodela-
vec), Cvetana Tavzes.
Asistentke, mlade raziskovalke: Tanja Fajfar, Nina 
Ledinek (delno od 1. 10.), Mojca Žagar Karer.
Samostojna tehnica: Marija Djurović.
Višja tehnica: Karmen Nemec.

laboratorij za korpus slovenskega jezika 
Vodja: doc. dr. Primož Jakopin, višji znanstveni so-
delavec.
Znanstvena sodelavka: dr. Helena Dobrovoljc.
Asistentka z doktoratom: dr. Nataša Jakop.
Asistentka, mlada raziskovalka: Mija Michelizza.

temeljne razisKave

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju 
(P6-0038) 
Vodja programa: H. Dobrovoljc.

Slovenska udeležba v mednarodni zbirki Biblia 
Slavica (J6-6248) 

dr. V. Cvetko 
Orešnik
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dr. A. Bizjak 
Končar

dr. A. Gantar

N. Jerman

P. Jurgec

Vodja projekta: V. Nartnik.

Naravna in kulturna dediščina – Slovaropisje in 
slovaropisne podatkovne zbirke
Vodja inštitutske infrastrukturne skupine: M. Hu-
mar.

Slovenska pravna terminologija in izdelava razla-
galnega in normativnega slovarja pravnega izrazja 
(L6-7011)
Vodja projekta: M. Furlan.

Razlagalni vojaški slovar (M6-0173)
Vodja projekta: N. Jakop.

Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi 
jezikovnimi viri) (L6-9241)
Vodja projekta: A. Žele.

Besedje iz pomenskega polja »človek« v slovenskih 
narečjih – geolingvistična predstavitev (1. zvezek 
Slovenskega lingvističnega atlasa) (L6-9529)
Vodja projekta: J. Škofic.

Leksika in potek izoleks v slovenskih narečjih na 
avstrijskem Koroškem (L6-9052)
Vodja projekta: V. Smole.

Primerjalno proučevanje zemljepisnih apelati-
vov v makedonski in slovenski toponomiji (BI-
MK/06-07-006)
Vodja projekta: M. Furlan.

Dialektološke in onomastične raziskave ob sloven-
sko-hrvaški meji (BI-HR/07-08-026)
Vodja projekta: J. Škofic.

Delo v okviru projektov je teklo v posameznih sek-
cijah.

leKsiKoloŠKa seKCija

Slovar novejšega besedja slovenskega knjižnega je-
zika (SNB) 
Vodja projekta: A. Žele. 
Redaktorice: A. Bizjak Končar, A. Gantar, A. Glo-
žančev, P. Kostanjevec, N. Ledinek, I. Šircelj - Žni-
daršič.
Naglaševanje: P. Jurgec. 
Etimološke razlage: M. Snoj. 
Strokovna delavka: N. Jerman. 
Geslovnik za SNB v celoti obsega pribl. 7000 lekse-
mov, od tega 4700 enobesednih (v okviru teh 500 
neosemantemov) ter 2300 besednih zvez (stalnih be-
sednih zvez ali le kolokacijskih primerov). Glede na 
povezavo med SNB in SSKJ so v geslovnik uvedeni 
posebni grafični znaki za označevanje specifične-

ga razmerja posameznih leksemskih enot glede na 
SSKJ. Seznam (računalniški vnos: N. Jerman) vse-
buje pribl. 37.700 enot, pri čemer je sicer le manjši 
del mogoče opredeliti kot tipološko novejše besedje, 
predstavlja pa dopolnilni informativni vir za nadalj-
njo obravnavo slovenske leksike.
Redakcijsko delo. Povsem na novo je bilo zredigira-
nih skupaj 1227 gesel. Ob delu so se reševala redak-
cijska vprašanja, ki so se pojavljala sproti glede na 
sprejeti koncept SNB. Ob delu se je dopolnjeval na-
bor doslej še neregistriranih besed ali novonastalih 
besednih zvez (po izpisih in podčrtavah M. Janežič 
in I. Šircelj - Žnidaršič – rokopisni priložnostni listki 
in tekoče preverjanje podčrtanih besed).
A. Bizjak Končar je z narejenimi redakcijami preiz-
kušala ustreznost oz. različne zmožnosti programa 
SlovarRed za uporabo pri nadaljnjem redakcijskem 
delu.
Korekturno delo za ponatis SSKJ-ja v obliki obča-
sopisne izdaje (v petnajstih zvezkih). Konec oktobra 
sta ga začeli opravljati A. Gložančev in P. Kostanje-
vec. Korekture potekajo v tedenskih deležih in v do-
govoru z urednikom zbirke pri DZS.

Slovar sinonimov slovenskega jezika
Redaktorji: M. Ahlin, B. Lazar, Z. Praznik, J. Snoj. 
Na novo je bilo zredigiranih 4200 gesel. Ob pred-
hodno individualno obdelanih dominantnih slovar-
skih sestavkih so se skupinsko obravnavala zlasti 
problematična vprašanja slovničnega kategoriziranja 
(razmejevanje prislovov, členkov, medmetov, poved-
kovnikov, lastnostnih in vrstnih pridevnikov ipd.) in 
pomenskega opisovanja (pretvorba nepravih, sklice-
valnih razlag, navajanih v SSKJ, v ustrezne pomen-
ske opise) v primerih, ko so doslejšnji kategorizacij-
ski viri (SSKJ, SP, SS) nezadostni glede na zahteve 
Slovarja sinonimov. Nadaljevalo se je preizkušanje 
vnašalnega programa SlovarRed z namenom odstra-
niti motnje (nepredvidljivosti na poti od vnosa do iz-
tisa, neprilagojenost ZRCole). 

Frazeološki slovar slovenskega jezika
Redaktor: J. Keber.
Redakcijsko obdelanih je bilo 3600 slovarskih fra-
zeoloških iztočnic, od tega 900 izhodiščnih in 2700 
podiztočnic. 

Vezljivostni slovar slovenskih glagolov
Redaktorica: A. Žele.
Slovar je bil konec leta vsebinsko končan. Nadaljuje 
se leksikografska ureditev in priprava za tisk.

Sodelovanje z drugimi sekcijami
Leksikološka sekcija skupaj z Laboratorijem za kor-
pus slovenskega jezika sodeluje pri projektu Novejša 
slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi 
viri) (2007–2009). Sodelavci pri projektu so: A. Žele 

J. Keber

mag. A. Gložan-
čev
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P. Kostanjevec

mag. B. Lazar

Z. Praznik

mag. J. Snoj

– vodja projekta, P. Jakopin, A. Gložančev, M. Mi-
chelizza, R. L. Uršič.
Novejša slovenska leksika v okviru Slovarja novejše-
ga besedja (SNB) obsega 6200 leksemov – iztočnic 
in okoli 1500 besednih zvez. Ta fond je osnova za 
nadaljnje redakcijsko delo in hkrati osnova za nov 
razlagalni slovar slovenskega jezika; v prvi fazi kot 
dopolnitev Slovarju slovenskega knjižnega jezika 
(SSKJ).
Zbrane in izbrane eno- in večbesedne iztočnice iz-
kazujejo sodobne trende v razvoju slovenščine, ki 
se kažejo v besedotvornem, pomenskem in skla-
denjskem delu gesel. Primerjalno-kontrastivno se 
potrjujejo tudi vedno intenzivnejši stiki z angleškim 
jezikom. Na podlagi naštetih osnovnih izhodišč se 
dela in pripravlja besedoslovno-besedotvorna pred-
stavitev novejšega slovenskega besedja.

Druga dela
P. Jurgec je 19. 12. na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani oddal disertacijo z naslovom Novejše be-
sedje s stališča fonologije. Primer slovenščine.

etiMoloŠKo-onoMastična seKCija

Etimološki slovar slovenskega jezika V
Alfabetirani so bili posamezni jezikovni sklopi in 
napisan uvod. Knjiga je bila korigirana in oblikova-
na na strani, opravljena je bila korektura preloma in 
pregledani so bili ozalidni odtisi, izšla je v novembru 
(M. Snoj, S. Klemenčič). 
Popravek: Skladno s sklepom 42. seje Znanstvenega 
sveta Inštituta z dne 21. 9. se prva poved v odstavku 
Etimološki slovar slovenskega jezika V na strani 31 
Poročila o delu ZRC SAZU 2006 zamenja z nasle-
dnjim besedilom: Znanstveni svet Inštituta je na 37. 
seji 2. 3. soglasno podprl osnutek kazal k slovarske-
mu delu Etimološkega slovarja slovenskega jezika, ki 
ga je sestavil M. Snoj. Izdelavo kazal sta prevzela M. 
Snoj in S. Klemenčič.

Etimološko raziskovanje slovenskega jezika
Alfabetarij nemških izposojenk v slovenščini na pod-
lagi monografije Striedter-Tempsove, Pleteršnikove-
ga slovarja in Slovarja slovenskega knjižnega jezika 
je bil izdelan od črke A do T (H. Smole). Obdelova-
lo se je vprašanje povednosti nemških izposojenk v 
slovenščini za bavarsko historično dialektologijo (H. 
Smole). H. Smole in M. Furlan sta obravnavali vpra-
šanje izvora dendronima jam. M. Furlan je v okviru 
raziskovanja etimološko nezadostno ali še ne razlo-
žene slovenske leksike obravnavala vprašanje izvora 
feminativov na -lja, vprašanje zastopanosti psl. geo-
grafskega termina *mura v slovenščini, nekatere le-
ksikalne arhaizme iz primorske leksike, proučevala 
izvor in variantnost besedja v Alasijevem slovarju. 

Onomastično raziskovanje slovenskega jezika
S. Torkar je pripravljal svojo disertacijo na temo Slo-
venska zemljepisna imena iz slovanskih antroponi-
mov, proučeval izvor toponimov na -jane v zvezi s 
slovansko-romanskim prepletanjem pripon -jane in 
-anum ter vprašanje razmerja substrat : adstrat : slo-
vanska dediščina v slovenskem imenskem fondu. M. 
Snoj je raziskoval nekonsolidirane imenske družine 
v južnoslovanskih jezikih. 

Slovenski jezik / Slovene Lingustic Studies
Izšla je 6. številka zbornika. Sourednik M. Snoj jo je 
predstavil na tiskovni konferenci 11. 10. v Prešernovi 
dvorani SAZU. 

Merkujev zbornik (Jezikoslovni zapiski 13/1–2)
S. Torkar in M. Furlan sta prevzela zaključno stopnjo 
uredniških del za zbornik, ki je izšel v septembra in 
bil predstavljen na tiskovni konferenci 20. 9. v Pre-
šernovi dvorani SAZU. 

Primerjalno proučevanje zemljepisnih apelativov v 
makedonski in slovenski toponimiji
Slovenska stran mednarodnega projekta v sestavi M. 
Furlan (vodja), S. Torkar in A. Šivic-Dular s Filozof-
ske fakultete Univerze v Ljubljani je nadaljevala z 
analizo in ekscerpiranjem posameznih virov, rele-
vantnih za slovenske geografske apelative. V okviru 
tega dela so v Merkujevem zborniku izšli trije pri-
spevki. Delovnih srečanj v Ljubljani in Skopju zaradi 
nepredvidene nerešljive časovne neusklajenosti med 
člani komisije ni bilo. 

Druga dela
M. Snoj je za ponatis Miklošičevih albanističnih del 
napisal dve spremni besedili in dokončal s pripravo 
in urejanjem, kot recenzent sodeloval pri revijah Fo-
lia onomastica Croatica (Zagreb) in Historiographia 
Linguistica (Berlin) ter pri hrvaškem ministrstvu za 
znanost. Za črnogorsko tiskovno agencijo MINA je 
dal strokovni intervju glede samostojnosti črnogor-
skega jezika, ki so ga povzeli tamkajšnji mediji. M. 
Furlan je kot recenzentka sodelovala pri reviji Folia 
onomastica Croatica (Zagreb). S. Torkar je 6. 6. v 
Slovenskem etnološkem muzeju v okviru Etnolo-
ških večerov vodil pogovor o Slovencih v Laškem, 
it. Bisiacaria, za OŠ Žužemberk pregledal besedilo 
raziskovalne naloge o hišnih imenih v vaseh občine 
Žužemberk, na Fakulteti za družbene vede v semi-
narju prof. dr. Mirana Komaca 12. 11. predstavil iz-
ginuli tirolski jezikovni otok Nemški Rut v zgornji 
Baški dolini in organiziral inštitutska obiska prof. 
dr. Georga Holzerja (Avstrija) in g. Slavka Malnarja 
(Hrvaška). H. Smole je zaključila z urejanjem sekcij-
skega arhiva separatov, v slovenščino prevedla nekaj 
povzetkov za Merkujev zbornik in pregledovala pro-
blematiko v zvezi s prijavljanjem na projekte EU.

N. Ledinek.

R. L. Uršič
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dr. M. Snoj

seKCija za zGodovino slovensKeGa 
jeziKa

Priprava Besedišča slovenskih protestantskih pi-
scev 16. stoletja
Večina delavcev sekcije je nadaljevala s pregledom 
gradiva, zbranega s popolnim izpisom protestant-
skih besedil, z urejanjem kartotek ter s podatkovnim 
opremljanjem iztočnic iz del slovenskih protestant-
skih piscev 16. stoletja. Obdelovanih je bilo enajst 
Trubarjevih del (Catechiſmus, 1550 (dalje TC 1550); 
Abecedarium vnd der klein Catechiſmus, 1550 (dalje 
TA 1550); ABECEDARIVM, 1555 (dalje TA 1555); 
CATECHISMVS, 1555 (dalje TC 1555); ENA MOLI-
TOV TIH KERSzhenikou, 1555 (dalje TM 1555); EN 
REGISHTER, 1558 (dalje TR 1558); CERKOVNA 
ORDNINGA, 1564 (dalje TO 1564); TA CELI CATE-
HISMVS, 1574 (dalje TC 1574); Try Duhouske Peiſni, 
1575 (dalje TP 1575); CATEHISMVS SDVEIMA 
ISLAGAMA, 1575 (dalje TC 1575) in HISHNA PO-
STILLA, 1595 (dalje TPo 1595)). Iztočnicam so bili 
pripisani besednovrstni in drugi potrebni slovnični 
podatki, na osnovi gradiva so bili ločeni homonimi, 
posebni tipi iztočnic (glede na pravopisno problema-
tiko, na citatno prevzetost) pa opremljeni še z doda-
tnimi pojasnili. Dodane so bile kazalke, ločeno pa 
so nastajali seznami vodilk. Podatkovno je bilo opre-
mljenih pribl. 14.600 enot: 4100 iztočnic iz vzpore-
dno obdelovanih petih najzgodnejših Trubarjevih del 
(TC 1550, TA 1550, TA 1555, TC 1555 in TM 1555; 
K–Ž; J. Narat); 3360 iz TR 1558 (dolžnik–Ž; A. Legan 
Ravnikar); 3623 iz TO 1564 (K. Ahačič); 1355 iz TC 
1574 in 864 iz TP 1575 (oboje F. Novak); 411 iz TC 
1575 (b–en; K. Ahačič); 126 iz TPo (A–B; M. Merše) 
in 761 ajevskih iztočnic iz 26 še neobdelanih del, ki 
so izšla v letih 1562–1603 (M. Merše). S pregledom 
je bilo zaobseženih pribl. 282.000 izpisov. 
Vsi delavci sekcije, ki so opravljali pregled gradiva 
(K. Ahačič, A. Legan Ravnikar, M. Merše, J. Narat 
in F. Novak), so na osnovi na novo odkritih jezikov-
nih pojavov predlagali več sprememb rešitev, ki jih 
izkazuje slovarski del popisa besedja slovenskih bi-
blijskih prevodov (Das Wörterverzeichnis), objavljen 
v knjigi komentarjev (Biblia Slavica, Serie IV, Band 
3,2). Predlagane spremembe zahtevajo nastavitev no-
vih iztočnic, vključitev novih kazalk, preštevilčenje 
homonimov, izbris nekaterih iztočnic in kazalk, po-
pravke nekaterih iztočnic oz. pripisanih pojasnil itd. 
Prilagajanje novim rešitvam je zahtevalo usklajeval-
ni pregled nekaterih že obdelanih seznamov iztočnic 
(J. Narat ga je opravila pri iztočnicah iz petih naj-
zgodnejših Trubarjevih del, A. Legan Ravnikar pa 
pri iztočnicah iz Trubarjevega dela TA SLOVENSKI 
KOLENDAR (dalje TKo 1557) in iz TR 1558).
M. Merše je ob sodelovanju F. Novaka pripravila pre-
dlog reševanja problematike narečnega in jezikovne-
ga označevanja besed iz Megiserjevih slovarjev in ga 
posredovala sodelavcem.

A. Legan Ravnikar je podatke, s katerimi so bile 
opremljene iztočnice iz TKo 1557 in TR 1558, vne-
sla v računalnik in opravila kontrolni pregled vno-
sa. M. Kambič je vnesla podatke, s katerimi so bile 
opremljene iztočnice iz TO 1564 in iz TC 1574, ter 
ajevske iztočnice iz dveh Trubarjevih del: ARTICVLI 
OLI DEILI, 1562 in TC 1575. Vnos podatkov in iz-
delava združenih seznamov sta potekala s pomočjo 
računalniškega programa Historik2000, ki ga je iz-
delal Tomaž Seliškar.

Pripravljalna dela za Slovar jezika slovenskih pro-
testantskih piscev 16. stoletja
F. Premk je izdelovala poskusne redakcije besed 
kruh, majati, majati se, majan, majanje, pač, peta. 
M. Kambič je nadaljevala ločevanje sklanjatvenih 
oblik besednovrstno različne besedice ta. Urejanje 
je zaobseglo pribl. 18.000 pojavitev te besede. M. 
Kambič je (po abecednem in časovnem zaporedju) 
združila ajevska gesla iz vseh izpisanih del sloven-
skih protestantskih piscev 16. stoletja. Na isti način 
je v novi celoti združila ločeno hranjene izpise iz 
Trubarjevega dela TA PERVI DEIL TIGA NOVIGA 
TESTAMENTA, 1557 (dalje TT 1557) in iz TKo 1557 
ter izpise iz Trubarjevih del TA DRVGI DEIL TIGA 
NOVIGA TESTAMENTA, 1560 in SVETIGA PAVLA 
TA DVA LISTY, 1561. Pričela je z združevanjem izpi-
sov iz TT 1557, TKo 1557 in TR 1558.

Slovenska udeležba v mednarodni zbirki Biblia 
Slavica
Končana je bila priprava besednovrstno-slovničnega 
popisa občnoimenskega besedja iz slovenskih bi-
blijskih prevodov 16. stoletja. Popis besedja je pod 
naslovom Wortschatz der slowenischen Bibelüber-
setzungen des 16. Jahrhunderts izšel v zvezku ko-
mentarjev, ki dopolnjujejo izdajo faksimilov devetih 
slovenskih biblijskih prevodov v mednarodni zbirki 
Biblia Slavica. V prvi polovici leta so bila opravlje-
na še naslednja dela: nadaljeval in končal se je prvi 
usklajevalni pregled združenega seznama besedja iz 
dvanajstih obdelanih biblijskih prevodov. Vključeval 
je številne preverbe v gradivu, odpravljanje opaženih 
napak v kartotekah in računalniških seznamih, pri 
številnih neenotnih rešitvah pa tudi strokovno zah-
tevno iskanje vsebinsko in tehnično najprimernejših. 
Prvemu pregledu je sledil drugi, pri katerem so bile 
odpravljene še zadnje opažene neskladnosti. Oba 
pregleda ter računalniški vnos podatkov so opravlja-
li: K. Ahačič, A. Legan Ravnikar, J. Narat, F. Novak, 
v manjšem obsegu pa tudi M. Merše, ki je celotno 
delo koordinirala. Računalniški vnos podatkov je 
opravljala tudi M. Kambič. Napisan je bil uvod k slo-
varskemu delu in pripravljene potrebne podatkovne 
tabele (M. Merše). Izdelan je bil seznam uporablje-
nih jezikoslovnih in drugih okrajšav (M. Merše in 
K. Ahačič).
Pred oddajo so bila opravljena še druga potrebna 

mag. S. Torkar
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dela: v wordovi različici popisa je bilo opravljeno 
ročno združevanje gesel, ki zaradi oznake Reg. [= 
register] niso bila računalniško združena, ter gesel, 
ki izkazujejo pravopisno ali oblikoslovno raznolikost 
(K. Ahačič, M. Kambič, A. Legan Ravnikar, M. Mer-
še, J. Narat); izpopolnjen je bil seznam nemških slov-
ničnih oznak (M. Merše in K. Ahačič); opravljena 
je bila sistematična zamenjava slovenskih slovničnih 
oznak z nemškimi in oblikovanje besedila v velikem 
(biblijskem) formatu (K. Ahačič); opravljene so bile 
korekture iztisa postavljenega besedila slovarskega 
dela komentarjev: 192 str. biblijskega formata (K. 
Ahačič, ki je opravil tudi vnos popravkov v wordovo 
različico, A. Legan Ravnikar, M. Merše, J. Narat, F. 
Novak); opravljene so bile korekture v nemščino pre-
vedenega članka o pripravi faksimilov ter prav tako 
prevedenih uvodnih besedil (M. Merše). 

Druga dela
K. Ahačič je končal doktorsko disertacijo Misel o 
jeziku in književnosti pri slovenskih protestantskih 
piscih 16. stoletja in jo oddal v oceno. Na osnovi di-
sertacije je pripravil knjigo Zgodovina misli o jeziku 
in književnosti na Slovenskem: protestantizem. 
Tekle so priprave na simpozij Slovenski knjižni jezik 
v 16. stoletju (ob petstoletnici rojstva Primoža Tru-
barja), ki bo potekal od 17. do 19. aprila 2008 v Pre-
šernovi dvorani SAZU (programska zasnova, vabila, 
zbiranje prijav, prizadevanje za donatorska sredstva, 
prijavna vloga za sofinanciranje znanstvenih sestan-
kov v letu 2008 na ARRS itd.). 

dialeKtoloŠKa seKCija

Slovenski lingvistični atlas – SLA
Pod vodstvom J. Škofic, ki je pripravila pisna navo-
dila za delo s programom SlovarRed za dialektologe, 
je delala skupina za povezavo GIS in SlovarRed v 
dialektoloških projektih – poleg sodelavcev Dialek-
tološke sekcije tudi sodelavca IAPŠ ZRC SAZU: P. 
Pehani (GIS) in T. Podobnikar (poligoni krajevnih 
govorov SLA) ter T. Seliškar (SlovarRed – dopolnje-
vanje dela SlovarReda za pregled in dodajanje list-
kov, povezavo z GIS-om in izdelavo kart za SLA ter 
dopolnjevanje orodja za izdelavo kart, prilagajanje 
strukture podatkovne baze novim vsebinam). P. We-
iss je v sodelovanju s T. Seliškarjem razvijal vnašalni 
sistem ZRCola. Pisava 00 ZRCola je narasla za okrog 
820 znakov, tako da jih trenutno vsebuje okoli 5820. 
P. Weiss je izpopolnjeval nabor SIMBola (138 novih 
znakov), v katerem je sedaj okoli 2800 simbolov. 
V podatkovno bazo SlovarRed je bilo vnesenih sku-
paj 89 iztočnic z narečnimi odgovori (okrog 47.000 
vnosov besednega narečnega gradiva iz listkovne in 
zvezkovne kartoteke DS) po vprašalnici za 1. zvezek 
SLA (J. Škofic, V. Nartnik, T. Jakop, D. Zuljan Ku-
mar, K. Kenda - Jež, P. Weiss, M. Horvat, M. Šekli 

in študentke U. Petek, P. Kostelec, J. Gostenčnik, B. 
Balantič, M. Škofic). Pripravljen je bil predlog ko-
mentarja h kartam SLA (V. Smole, J. Škofic in za 
etimološki del M. Šekli). Kartografirana s progra-
mom SlovarRed in poskusno komentirana so bila 
leksična vprašanja: V055 kolk, V0005 črna, rjava, 
siva, svetla, rdeča barva las (J. Škofic), V075 smrt, 
V076 umreti (V. Nartnik), V012 lice, V065 obrv (D. 
Zuljan Kumar), V610 stari oče, V610 stara mati (M. 
Šekli), V605 mati, V604 oče, V646 starši (T. Jakop), 
V486 mrzlica (M. Horvat). Delna vprašalnica za 
SLA (vprašanja za 1. zvezek SLA – Človek) je bila 
izpolnjena za Sorico – SLA T188 (J. Škofic), Canko-
vo – SLA T387 (M. Horvat in T. Jakop), Ravnice v 
Gorskem Kotarju na Hrvaškem – SLA T408 (J. Ško-
fic, K. Kenda - Jež, V. Nartnik), in za SLA v Solča-
vi – SLA T309 (P. Weiss). Pri digitalizaciji gradiva 
za SLA je sodelovala N. Jerman, ki je v sodelovanju 
s P. Weissom poskenirala 8376 listkov v skupni ve-
likosti 9684,10 MB in ustrezno poimenovala skene 
listkov 10.390 točk v skupni velikosti 12.320,10 MB 
(V047 jetra, V049 pljuča, V050 ledvice, V051 me-
hur–čreva, V051 B čreva, V738 tvor, V739 sirota, 
V 780 tuj, tujec, na tuje, V796 solza, V039 ščepec, 
V611 tast, V613 zet, V614 snaha, V612 tašča, V050 
ledvice, V619 svak, V243 poroka, V244 ženin, V245 
nevesta, V247 boter, V247a botra, V637 dekle); po-
skenirala in poimenovala je tudi 1516 listov oz. stra-
ni iz zvezkovnega arhiva SLA v skupni velikosti 
10.929,80 MB (Log pod Mangartom, Opčine, Gra-
hovo ob Bači, Gorenja Trebuša, Podgorje, Pregarje, 
Osp, Dekani, Motnik, Rakitna, Planina, Dobrova pri 
Ljubljani, Horjul, Podgrad, Zgornja Sorica, Ribnica, 
Dolenja vas, Mačkovec pri Sadinji vasi, Dobrnič, 
Metlika, Meliše, Nizka, Gornji Grad (2 zvezka)) – 
vse je ustrezno urejeno in arhivirano na računalniku 
'isj-ckj' (Z):\SLA -- listki -- urejeni, TIF), za kar je 
poskrbel P. Weiss. Na novo je bilo posnetih dve uri 
in pol narečnega gradiva v Zgornji Sorici, dve uri v 
Spodnjih Danjah (oboje J. Škofic), uro in pol v Can-
kovi (T. Jakop in M. Horvat), približno tri ure in pol v 
Ravnicah pri Čabru (K. Kenda - Jež, J. Škofic), za kar 
je bilo obdelanih tudi 225 zvočnih izsečkov narečnih 
besed in njihovih oblik (K. Kenda - Jež).
Izdelane in objavljene so bile leksično-besedotvor-
ne karte za SLA za vprašanja SLA V420 krompir (J. 
Škofic), SLA V626 bratranec in SLA V627 sestrična 
(T. Jakop), SLA V312 kositi, SLA V309 osla (pre-
delava karte F. Benedik), SLA V303a suha trava – 
splošno, SLA V303b prva košnja in semantični karti 
SLA V303 seno in SLA V305 mrva (vse V. Smole). 
24 leksično-besedotvornih in 10 glasoslovnih kart je 
predstavljenih v diplomskih delih P. Kostelec, U. Pe-
tek (pod mentorstvom V. Smole) in M. Horvat (pod 
mentorstvom V. Smole in J. Škofic).

Slovanski lingvistični atlas – OLA
V. Smole, K. Kenda - Jež, P. Weiss in M. Šekli so se 

dr. J. Narat

dr. F. Premk
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1.–5. 10. udeležili rednega letnega delovnega zase-
danja Mednarodne komisije in mednarodne delovne 
skupine za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa 
(OLA) v Budyšinu v Nemčiji. Opravljen je bil vnos 
gradiva za slovaški morfološki zvezek Samostalni-
ki (118 vprašanj – K. Kenda - Jež z zunanjo sode-
lavko Oľgo Ambrošóvo), vnos gradiva za bolgarski 
leksikalni zvezek Sorodstvo (66 vprašanj) ter vnos 
in analiza gradiva za vprašanje FM 535 Nsg medja 
za bolgarsko komisijo (za fonetični zvezek Refleksi 
*e) (vse K. Kenda - Jež). K. Kenda - Jež je korigirala 
slovensko gradivo in drugim slovanskim komisijam 
pomagala pri njegovi interpretaciji. 
V. Smole in M. Šekli sta opravila korekture izpisa 
in morfonološko analizo osebnih zaimkov (od (FM) 
2776 do (M) 2885) za zvezek, ki ga pripravlja make-
donska nacionalna komisija.
P. Weiss je sodeloval z Inštitutom za hrvaški jezik 
in jezikoslovje v Zagrebu pri izdelavi ležečega sloga 
pisave ZRCola ter za OLA poskeniral gradivo za *i 
za slovenski zvezek.

Evropski lingvistični atlas – ALE
J. Škofic se je aktivno (s predavanjem ALE – digi-
talizacija in spletne strani/ALE – Digitalisation and 
Web site) udeležila zasedanja uredniškega odbora 
ALE, 18.–23. 4. v Strugi v Makedoniji. Pregledala je 
struške prispevke romunske, irske, poljske in ruske 
komisije pri ALE ter komentirala in dopolnila slo-
vensko gradivo.
Skenirana je bila vprašalnica za ALE (M. Škofic) – 
130 datotek v velikosti 614 MB. 

Druga dela
Delo pri načrtovanih individualnih monografijah je 
potekalo (in se nadaljuje) po načrtih: T. Jakop je od-
dala v tisk pri nemški založbi Diversita Linguarum v 
Bremnu monografijo The dual in Slovene dialects; P. 
Weiss je z R. Reutnerjem sodeloval pri pripravi mo-
nografije Glossarium Vindicum: Osnutek slovenskega 
slovarja iz druge polovice 18. stoletja; K. Kenda - Jež 
je izdelovala slovarček oblačilnega izrazja za brošu-
ro k stalni razstavi oblačil iz Kanalske doline Shranli 
smo jih v bančah; V. Smole je pripravljala frazeološki 
slovar šentruperskega govora in Atlas narečnega te-
sarskega izrazja (ANTI); J. Škofic pa monografijo o 
kroparskem govoru; V. Smole, J. Škofic, T. Jakop, P. 
Weiss in D. Zuljan Kumar so sodelovali pri jezikov-
nem urejanju in svetovanju avtorjem knjig iz zbirke 
Glasovi. T. Jakop je z narečnimi raziskavami sodelo-
vala pri monografiji Slovenske ljudske pesmi V.

seKCija za teRMinoloŠKe slovaRje

Splošni tehniški slovar
Sodelavke: C. Tavzes, K. Nemec, M. Djurović, N. 
Ledinek. 

Zunanji sodelavci: prof. dr. Andrej Paulin (vodja), 
prof. dr. Andrej Čadež, prof. dr. Peter Glavič, dr. 
Andrej Šmalc, Jože Unk, univ. dipl. inž., prof. dr. 
Florjan Vodopivec, mag. Anton Stušek, prof. dr. Jože 
Spanring, prof. dr. Sonja Malej Kveder, Božo Iglič, 
univ. dipl. inž., Leo Čelik, univ. dipl. inž., Peter Čer-
nigoj, univ. dipl. inž., dr. Matija Tuma. 
Komisija za pripravo tehniškega slovarja je imela 32 
sej. Dokončno je bilo pregledano gradivo črk A in 
B. Korekture so opravili C. Tavzes, M. Humar, L. 
Bokal, B. Košmrlj - Levačič in soavtorji. Septembra 
je izšel prvi zvezek Slovenskega tehniškega slovarja 
(A–B). Delo se je nadaljevalo z obravnavo terminov 
črke C in z njimi redakcijsko povezanih črk. Izdela-
nih je bilo 816 novih slovarskih člankov, popravlje-
nih 2019, vnesenih 194 novih kazalk, popravljenih 
258 kazalk, 924 novih razlag in 2638 popravljenih, 
279 novih razmernih izrazov in 488 popravljenih (v 
SlovarRed vnesla 2.1 C. Tavzes). N. Ledinek je vna-
šala gradivo iztočnic črke C in z njimi povezanih 
iztočnic drugih črk: 375 novih iztočnic, popravlje-
nih 397, 9 kazalk, popravljenih 8, 295 ključev, 314 
razlag in pojasnil, popravljenih 327, ter 17 razmernih 
izrazov, popravljenih 21. V program je vnašala tudi 
popravke za prvi snopič Slovenskega tehniškega slo-
varja (A–B). J. Müller je v skladu z načeli sodobnega 
jezikoslovja in terminologije predeloval in popravljal 
Jezikovni priročnik za tehnike.

Slovar kemijske tehnologije
Sodelavka: C. Tavzes. 
Zunanji sodelavci: prof. dr. Peter Glavič (vodja), dr. 
Andrej Šmalc, mag. Anton Stušek, dr. Sonja Malej 
Kveder, Leo Čelik, univ. dipl. inž. 
Komisija je na 32 sejah obravnavala iztočnice črk Č 
in D ter z njimi povezane iztočnice drugih črk. C. 
Tavzes je vnesla v program SlovarRed 2.1 664 novih 
slovarskih člankov in 682 popravljenih, 84 kazalk in 
83 popravljenih, 721 razlag in 825 popravljenih, 192 
razmernih izrazov in 190 popravljenih, 1373 ustre-
znikov v angleškem in nemškem jeziku ter 1407 
popravljenih. Izpisano je bilo tudi gradivo črk A in 
B ter poslano na ogled več strokovnjakom kemijske 
stroke s fakultet v Ljubljani, Mariboru in Novi Gori-
ci. S pripombami se je odzval samo eden.

Gledališki terminološki slovar
Vodja skupine: M. Humar. 
Sodelavka: M. Žagar Karer. 
Tehnični sodelavki: K. Nemec, M. Djurović. 
Zunanji sodelavci: Slavka Lokar, prof., dr. Katja 
Podbevšek, dr. Barbara Michieli Sušec, mag. Ana 
Kocjančič. 
Komisija je na 60 sejah, ki jih je vodila M. Humar, 
obravnavala termine s področij špansko, francosko, 
renesančno, srednjeveško, sodobno gledališče, pre-
miki, zgradba drame, tragično, komično, komunika-
cija, potujitev, ples, opera, lutke, kulise, mostovi ipd. 

M. Horvat
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Pregledanih in primerjanih je bilo več tujih in doma-
čih slovarjev in strokovnih del. Manjkajoče iztočnice 
so bile zredigirane (M. Žagar Karer, M. Humar). Dr. 
Jure Gantar je izdelal angleške ustreznike (v Slovar-
Red vnesla 2.1 M. Žagar Karer), Rastko Rafael Ko-
zlevčar pa francoske (vnesli K. Nemec in T. Fajfar). 
Celotno gradivo je bilo kritično pregledano in dopol-
njeno. Izdelanih je bilo 640 novih slovarskih člankov 
(skupaj 2966 slovarskih člankov), popravljenih 2248 
razlag (vnesla M. Humar). K. Nemec in deloma M. 
Djurović sta obdelali razmerne izraze, označene z 
gl. in prim., K. Nemec tudi sinonimijo in kazalke in 
vnesla I., II. in III. korekture francoskih in angleških 
ustreznikov. Slovar je bil dan v recenzijo A. Žele in 
Tonetu Peršaku in je konec leta izšel. 

Biološki terminološki slovar – botanika
Vodja skupine: B. Košmrlj - Levačič. 
Zunanji sodelavci: prof. dr. Franc Batič, dr. Aleksa 
Cimerman, prof. dr. Nada Gogala, prof. dr. Andrej 
Martinčič, mag. Andrej Seliškar, akad. dr. Alojz Šer-
celj in mag. Boris Turk. 
Komisija je delala po podskupinah za morfologijo in 
ekologijo. Na 76 sejah so bili sistematično pregleda-
ni in po potrebi dopolnjeni ali popravljeni slovarski 
članki s področja (paleo)palinologije. Nadaljevala se 
je redakcija terminov organografije, tematsko polje 
list, končan je bil usklajevalni pregled biotehnolo-
ških terminov in obdelano tematsko polje delitve. 
Slovar se je dopolnjeval s termini, uporabljenimi 
v razlagah. Sproti so se vnašali razmerni izrazi in 
tujejezični ustrezniki. Skupaj je bilo izdelanih 966 
slovarskih člankov. Hkrati se je po tematskih sklo-
pih nadaljeval usklajevalni pregled področij bio-
geografija, fitogeografija in ekologija, pri čemer so 
nekatere termine dodali, izločili ali spremenili in po 
potrebi popravili, dopolnili tudi razlage. Slovarskim 
sestavkom so bili dodani razmerni izrazi in tujeje-
zični ustrezniki. Za ta področja je pripravljenih 1522 
slovarskih člankov. B. Košmrlj - Levačič je vodila 
seje, vnašala podatke v SlovarRed 2.1, pripravljala 
gradivo za seje, pregledovala slovarske članke in jih 
popravljala, dopolnjevala, in sicer z vidika jezikovne 
ustreznosti iztočnične oblike, določitve prednostne 
iztočnice, morebitnih neupoštevanih terminov, upo-
rabljenih v razlagah, ustreznosti, usklajenosti razlag, 
dodajanja razmernih izrazov in tujejezičnih ustre-
znikov. Skupaj je bilo na novo vnesenih 720 iztočnic, 
212 kazalk, 646 razlag, 1476 tujejezičnih ustreznikov 
in 2080 ključev; popravljenih je bilo 1749 razlag. V 
celoti je bilo na sejah obravnavanih 2088 terminov. 
Za botanični terminološki slovar je bilo doslej pri-
pravljenih 6584 slovarskih člankov.

Pravnozgodovinski terminološki slovar
Tehnična sodelavka: K. Nemec.
Zunanji sodelavci: J. Müller, prof. dr. Vladimir Si-
mič, doc. dr. Katja Škrubej. 

Na delovnih sestankih (skupaj 30 ur) se je nadaljeva-
lo pisanje razlag terminov s področja avtonomije, da-
jatev, denarstva in fevdnega prava. Izdelanih je bilo 
341 razlag, ki jih je J. Müller vnesel v SlovarRed 2.1. 
Za skeniranje je bilo izbranih 33 dodatnih besedil, ki 
so bila po skeniranju in interpretiranju, kar je opravi-
la K. Nemec, obdelana in urejena za konkordiranje. 
Sestavljen je bil geslovnik in vnesen v excel. Geslov-
nik obsega 7347 iztočnic. V programu SlovarRed 2.1 
je bila dopolnjena in urejena datoteka pravnozgodo-
vinskih virov, ki zdaj obsega 302 besedilni enoti.

Umetnostnozgodovinski terminološki slovar
Sodelavki: C. Tavzes in M. Žagar Karer. 
Zunanji sodelavci: Gregor Moder, prof. (vodja), mag. 
Maja Lozar Štamcar, prof. dr. Špelca Čopič, dr. Ve-
sna Bučić, Hanka Štular, prof., Breda Ilich - Klanč-
nik, prof., mag. Gojko Zupan, dr. Andrej Smrekar.
Komisija je imela 33 dveinpolurnih sej, na katerih 
je bilo obravnavano do sedaj zbrano gradivo raznih 
področij in na novo gradivo s področja kiparstva. V 
program SlovarRed 2.1 je bilo vnesenih (C. Tavzes) 
134 novih iztočnic, popravljenih 525, 121 kazalk in 
popravljenih 123, 236 razlag in popravljenih 906, 95 
razmernih izrazov in popravljenih 98, 2650 ustrezni-
kov v šestih jezikih in popravljenih 2926. 

Čebelarski terminološki slovar
Vodja skupine: L. Bokal. 
Tehnična sodelavka: M. Djurović.
Zunanji sodelavci: Simon Atelšek, prof., Franc Graj-
zar, elektrotehnik, Janez Gregori, univ. dipl. biol., Ja-
nez Hočevar, univ. dipl. inž., doc. dr. Viktor Majdič, 
Janez Mihelič, univ. dipl. biol.
Komisija je imela 41 sej, na katerih so člani pod 
vodstvom L. Bokal pretresali dodatne izraze iz poj-
movnih skupin, ki so bile že obdelane, ali pa redak-
cijsko vezane izraze. Ponovno so pregledali geslov-
nik, Slovar čebelarskih terminov, Bukarešta 2003, 
dva seznama čebelarskih izrazov in zbirko izrazov 
Walterja Šmida. Opravljenih je bilo 17 individualnih 
pogovorov s čebelarskimi strokovnjaki. Na novo je 
bilo izdelanih 705 slovarskih člankov. Skupaj je bilo 
v SlovarRed 2.1 vnesenih (L. Bokal) 3032 slovarskih 
člankov. Člani komisije so prebrali celotno besedilo. 
Pripombe so bile obravnavane in vnesene v Slovar-
Red 2.1, dodani so bili razmerni izrazi gl. (L. Bokal). 
Slovar je bil dan v recenzijo in bo v letu 2008 izšel. 
Pri tehničnem urejanju slovarskega besedila je sode-
lovala tudi M. Djurović, ki je izbrisala iz SlovarRed 
2.1 1934 iztočnic, 2715 označevalnikov in 2086 vi-
rov, vnesla 688 ustreznikov in napravila izbor vodilk 
pri 31 nosilnih besedah. 

Smučarski terminološki slovar
Vodja skupine: L. Bokal.
Zunanji sodelavci: Borut Batagelj, Gorazd Bedrač, 
Oto Giacomelli, Aleš Guček, Iztok Kordiš, Milena 

M. Šekli
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Kordež, dr. Blaž Lešnik, mag. Vlado Makuc, Do-
roteja Muhič, dr. Matej Supej, Roman Šturm, mag. 
Andrej Terčelj, dr. Mateja Videmšek.
Delo je v glavnem potekalo po e-pošti in na indi-
vidualnih strokovnih pogovorih (13). L. Bokal je v 
program SlovarRed 2.1 vnašala redakcije in termine, 
ki so jih predlagali smučarski strokovnjaki, skupno 
548 redakcij, ki imajo ključ razlaga in ključ, ki do-
loča avtorja razlage. V celoti je v bazi 4711 iztočnic. 
Dokončane so bile pojmovne skupine sneg, karving, 
prijemi pri deskanju, trening, del izrazov iz smučar-
ske preteklosti, odriv, skupina izrazov s pridevnikom 
snežni, pravno zapletena skupina meja, rob smuči-
šča. V delu so pojmovne skupine biatlon, vezi, alpske 
discipline, del žičničarskih izrazov, sodnik, zavoj. L. 
Bokal je pripravljala predloge redakcij, jih pošiljala 
strokovnjakom v pregled in delno priskrbela stro-
kovno literaturo. V reviji Modre novice je objavila 
sestavek o smučarskem slovarju. 

Terminološki slovar urejanja prostora
Sodelavke: B. Košmrlj - Levačič (slovaropisni vod-
ja), M. Humar, K. Nemec. 
Zunanji sodelavci: prof. dr. Anton Prosen (FGG), 
mag. Jelka Hudoklin (Acer), dr. Drago Kladnik (ZRC 
SAZU), dr. Drago Perko (ZRC SAZU – nosilec pro-
jekta), dr. Marko Peterlin (Ministrstvo za okolje in 
prostor) in dr. Tadej Žaucer (FGG).
Delo za slovar je potekalo v prvem polletju, v dru-
gem je bilo dano v recenzijo naročniku. B. Košmrlj 
- Levačič je dokončala pregled in terminografsko 
obdelavo terminov za področja komunalnega gospo-
darstva, gradbeništva, prostorskega načrtovanja in 
urbanizma, geoinformatike in ravnanja z odpadki. 
Dodala je 25 iztočnic, 146 razlag, spremenila pa 718 
razlag. Skupaj je pregledala 1228 slovarskih član-
kov. Nadalje je pregledovala iztočnice in zaglavja 
(onaglasitev, izgovor, slovnični podatki) v celotnem 
besedilu. M. Humar je s soavtorji popravila razlage 
področij arhitektura, sociologija, upravljanje z ne-
premičninami, vodno gospodarstvo, ekonomija (sku-
paj 395 iztočnic). 

Veterinarski terminološki slovar
Sodelavka: C. Tavzes in zunanji sodelavci.
C. Tavzes je vnesla v wordovo datoteko gradivo črk 
H, I, J, K, vnašala popravke v črke A, B in C in pri-
pravljala redakcijske pripombe za te črke.

Geološki slovar
Sodelavci: L. Bokal, M. Djurović, T. Fajfar, M. Hu-
mar, B. Košmrlj - Levačič, J. Müller, C. Tavzes, M. 
Žagar Karer.
Člani Sekcije so opravili branje tiskarskih korektur. 
M. Humar je pregledala uvod. M. Djurović je po izi-
du vnesla tiskarske in druge popravke v SlovarRed 
2.1. 

Slovar evropske zakonodaje
Sodelavki: M. Humar, T. Fajfar. 
Zunanji sodelavci: skupina pravnikov s Pravne fa-
kultete Univerze v Ljubljani, ki jo vodita prof. dr. 
Janez Kranjc in dr. Marko Accetto.
T. Fajfar je v SlovarRed 2.1 vnesla iztočnice C–I, 
pregledala in dopolnila že vnesene iztočnice A–H.

Sodobni pravni slovar
Sodelavci: M. Humar (vodja), B. Košmrlj - Levačič, 
M. Žagar Karer, T. Fajfar, L. Bokal, M. Djurović, K. 
Nemec. 
Zunanji sodelavci: skupina pravnikov s Pravne fa-
kultete Univerze v Ljubljani, ki jo vodi prof. dr. Ja-
nez Kranjc.
Nadaljevala so se temeljna dela: 1. izpisovanje ter-
minov iz zakonov (npr. Zakon o delovnih razmerjih; 
B. Košmrlj - Levačič, T. Fajfar), slovarjev (T. Lon-
gyka: Slovensko-angleški pravni slovar; T. Fajfar); 2. 
označevanje terminov s področnimi označevalniki 
(A–M; M. Humar in M. Accetto); 3. vnos označeval-
nikov v SlovarRed 2.1 (A–O; K. Nemec, M. Djuro-
vić); 4. urejanje geslovnika in izločanje neterminov 
iz programa SlovarRed 2.1 (za črke O, P, R, S, Š, Z, 
Ž, pribl. 3000; K. Nemec); 5. vnašanje iz literatu-
re izpisanih terminov v program SlovarRed 2.1 (T. 
Fajfar), 6. izbor 100 pravnih terminov iz Pravnega 
terminološkega slovarja. Do 1991 – gradivo za izda-
jo Pravnikove beležnice (T. Fajfar); 7. vnos novih 767 
iztočnic, popravljenih 3543 iztočnic, vnos 632 razlag 
in popravljenih 748 razlag (M. Djurović); 8. obdelava 
in odtis gradiva po označevalnikih CP, DSP, E, KP, 
PTE, PZ, UPP, UST (70 str.; M. Djurović).

Vojaški terminološki slovar 
Pri izdelavi slovarja sodelujeta Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (N. Jakop, nosil-
ka projekta, M. Humar, operativni vodja, C. Tavzes, 
M. Djurović in drugi) in Fakulteta za družbene vede 
Univerze v Ljubljani (dr. Tomo Korošec – Center 
za družboslovnoterminološko in publicistično razi-
skovanje; dr. Maja Garb, dr. Vinko Vegič, dr. Iztok 
Prezelj, dr. Uroš Svete, dr. Erik Kopač, dr. Klemen 
Grošelj – Katedra za obramboslovje). Ministrstvo za 
obrambo je za skrbnico projekta imenovalo Mileno 
Sevšek, prof.
Center za družboslovnoterminološko in publicistič-
no raziskovanje FDV je izročil elektronski seznam 
besed (SlovarBesede – 8134 besed) in besednih zvez 
(SlovarBesedne zveze – 20.271 besednih zvez) iz 
predelane in dopolnjene izdaje Vojaškega slovarja 
(Ljubljana 2002). Obe zbirki sta bili večkrat pregle-
dani, izločeni so bili netermini in zastarelo izrazje 
(M. Humar, M. Garb idr.). Iz geslovnika enobese-
dnih vojaških terminov so bili izločeni pridevniki 
(T. Fajfar). M. Djurović in T. Fajfar sta oznake za 
izločitev vnesli v excelovo datoteko. M. Sevškova je 
pripravila pregled izdanih publikacij Ministrstva za 

L. Bokal
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obrambo od leta 1991 do 2006. Pregledano besedi-
lo geslovnika in gradivo, zbrano iz različnih virov 
(pribl. 13.500 iztočnic), je bilo vneseno v program 
SlovarRed 2.1 (T. Seliškar in M. Djurović). Gradivo 
je bilo pregledano in izčiščeno (T. Fajfar, M. Humar, 
M. Djurović in K. Nemec) in vneseno v SlovarRed 
2.1. Enako je bil obdelan Seznam dodatnih večbe-
sednih kandidatov in Seznam dodatnih enobesednih 
kandidatov za razlagalni vojaški slovar iz Korpusa 
slovenskega vojaškega jezika Grizold. Vojaški ter-
mini, ki jih doslejšnje izpisovanje še ni zajelo, so bili 
vneseni v program SlovarRed 2.1. Iz Slovarja sloven-
skega knjižnega jezika so bili izpisani slovarski član-
ki z označevalnikom voj. (614 iztočnic, 488 razlag) 
in vneseni v program SlovarRed 2.1 (M. Djurović). 
Nadaljevalo se je podčrtovanje strokovne literatu-
re in vnašanje novih terminov v SlovarRed 2.1. (T. 
Fajfar, C. Tavzes, M. Humar, L. Bokal, C. Tavzes, B. 
Košmrlj - Levačič). Skupaj je bilo obdelanega pribl. 
30.000 KB besedila. Geslovnik vsebuje 14.649 iztoč-
nic. 
Skupina sodelavcev s Katedre za obramboslovje je 
po vodstvom M. Garb določila področne označeval-
nike v celotnem geslovniku, ki sta jih vnesli v pro-
gram SlovarRed 2.1 M. Djurović in K. Nemec. Ob-
delana je ena tretjina gradiva. M. Humar je opremila 
s slovničnimi podatki tretjino iztočnic geslovnika in 
izdelala tipske razlage za nekaj pojmovnih področij 
(čini, bomba). Izdelane so bile prve redakcije termi-
nov čini, top, puška, orožje (J. Müller, C. Tavzes, A. 
Garb, T. Pečovnik, T. Fajfar, M. Humar, A. Kesić) in 
vnesene v SlovarRed 2.1.

Farmacevtski terminološki slovar
Sodelavke: M. Humar, K. Nemec, M. Djurović.
Zunanji sodelavci: doc. dr. Saša Baumgartner, mag. 
farm., izr. prof. dr. Mirjana Gašperlin, mag. farm., 
dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec., Barbara Ra-
zinger Mihovec, mag. farm., prof. dr. Jelka Šmid 
Korbar, mag. farm., mag. Simona Vučko Mole, mag. 
farm., spec., in dr. Petra Marinko.
Začeli so se izdelovati geslovniki in razlage za ter-
mine naslednjih področij: farmacevtska tehnologija, 
farmacevtske oblike, lekarna, nečistote, analiza in 
kakovost zdravil (J. Šmid Korbar, B. Razinger Miho-
vec, S. Vučko Mole, M. Humar). V SlovarRed 2.1 je 
bilo vnesenih 634 iztočnic (M. Humar, M. Djurović) 
in pribl. 300 angleških ustreznikov (K. Nemec).

Slovar elektronike, elektrotehnike in informatike 
(slov.-it. in it.-slov.)
Sodelavki: M. Humar in K. Nemec. 
Zunanji sodelavec: Carlo Mucci.
Celotno gradivo vsebuje 15.875 iztočnic, vnesenih 
v SlovarRed 2.1. Potekale so prve in druge korektu-
re. Korekture A–O, ki sta jih predlagala C. Mucci 
in J. Unk, sta pregledala C. Mucci in M. Humar, ki 
je spremembe vnesla (popravljenih 6165 iztočnic) v 

SlovarRed 2.1. T. Fajfar je pregledala in uredila iz-
točnične glave (črke A, B, C, Č, D, E). K. Nemec 
je pregledala in dopolnila povezave med iztočnicami 
pri črkah A, B, C, Č, D.

Računalniški program in elektronska zbirka termi-
noloških besedil
B. Košmrlj - Levačič in M. Djurović sta občasno sve-
tovali kolegom pri reševanju problemov, povezanih z 
delom v programu SlovarRed. Na željo sodelavcev 
je B. Košmrlj - Levačič pripravila osvežitveni tečaj 
v dveh delih s pregledom možnosti in rešitev, ki jih 
nudi SlovarRed 2.1.

laboRatoRij za KoRPus 
slovensKeGa jeziKa

Besedilni korpus Nova beseda
Sodelavca: P. Jakopin, M. Michelizza. 
Zunanji sodelavki: Marta Medvešček (od julija do 
decembra), Alenka Pirc (od septembra do decem-
bra).
Najpomembnejša dosežka sta bila povečanje obsega 
korpusa in izboljšanje njegove zvrstnosti. Do konca 
leta je bilo za korpus obdelanih 28 milijonov besed 
novih besedil (skupaj 230 milijonov, M. Michelizza, 
P. Jakopin). Dodanih je bilo 293 besedil časopisa 
DELO (vključno z besedili gospodarsko-finančne 
priloge Delo FT za čas od januarja do junija), 11 
besedil revije za zdravo življenje Viva, 76 dobese-
dnih zapisov rednih in izrednih sej Državnega zbora 
Republike Slovenije, 78 pravnih besedil, zakonov 
Republike Slovenije, 34 besedil računalniške revije 
Monitor (oktober 2004 – september 2007), besedila 
sedmih znanstvenih in poljudnih monografij ter 26 
besedil Arzenala, časopisa za avtonomno mišljenje 
ZRC SAZU.
Besedila časopisa Delo so bila zbrana, pregledana in 
prečiščena (M. Michelizza, M. Medvešček, A. Pirc 
in P. Jakopin), besedila iz revije Viva, pridobljena s 
posredovanjem Aleksandre Rekar, so bila zbrana, 
urejena in prečiščena (M. Michelizza, M. Medvešček 
in A. Pirc). Dobesedni zapisi sej Državnega zbora in 
besedila zakonov so bili preneseni iz spletnega for-
mata, zbrani, urejeni in prečiščeni (M. Michelizza, 
M. Medvešček in P. Jakopin). Besedila revije Moni-
tor so bila zbrana iz obsežne zbirke člankov v forma-
tu urejevalnika MS Word, urejena in prečiščena (M. 
Michelizza, M. Medvešček, A. Pirc in P. Jakopin), 
besedila monografij je razen elektronske knjige Raz-
vezani jezik posredovala H. Dobrovoljc, prečistile in 
uredile pa M. Michelizza, M. Medvešček in A. Pirc. 
Za časopis Arzenal je bil uporabljen spletni vir. Do-
sežen je bil dogovor s časopisnim podjetjem Delo o 
razširjenem sodelovanju, tudi z dostopom do besedil 
tedenskih prilog. Kot del tega sodelovanja je bila v 

dr. N. Jakop
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časopisu začeta 14-dnevna rubrika Besede, besede, 
besede in zanjo napisani prvi štirje prispevki (M. 
Michelizza, H. Dobrovoljc). V okviru spletnih stra-
ni Inštituta je bil objavljen izbor 550 palindromov iz 
zbirke Janeza Kumšeta; izbor so pripravili: M. Mi-
chelizza, H. Dobrovoljc in J. Kumše. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika, spletna razli-
čica. 
Iskalni vmesnik je bil dopolnjen z možnostjo navi-
gacije med zadetki in z opcijo rangiranja zadetkov v 
primeru splošnega iskanja (P. Jakopin).

Spletni seznam besed slovenskega jezika
Iz besedilnega korpusa Nova beseda je bilo za se-
znam izbranih 10.300 novih gesel, 500 narečnih ge-
sel in odkritih 1700 napak (L. Uršič in P. Jakopin). V 
okviru dela na projektu Novejša slovenska leksika (v 
povezavi s spletnimi jezikovnimi viri) je bilo strojno 
generiranih in s pomočjo iskalnika MS Live Search 
preverjenih 4535 angleških ustreznic gesel seznama. 
Iskalni vmesnik je bil dopolnjen na enak način kot 
pri SSKJ (oboje P. Jakopin).

Mali pravopis
Sodelavki: H. Dobrovoljc, N. Jakop.
Izdelan je bil geslovnik za črke A–Č (5766 iztočnic). 
Novo besedje je bilo vključeno po sistematičnem 
pregledu korpusa Nova beseda in obstoječih sple-
tnih virov (vključitev neosemantemov in aktualnih 
poimenovanj). Izdelana so bila Načela za izdelavo 
geslovnika oziroma makrostrukture slovarja po te-
matskih sklopih in Vzorčna gesla A, B in C z razlago 
slovarskih oznak in mikrostrukture slovarja, ki bodo 
uporabljena tudi pri dopolnjevanju slovaropisnega 
orodja. Po različnih besedilnih virih, ki jih korpus 
Nova beseda ne vključuje, so bile paberkovalno na-
brane pravopisno problematične besede. Redakcijsko 
delo pri črki A je vključevalo dopolnitev iztočnice 
z ustreznimi slovničnimi podatki, redakcijo razla-
galnega dela (izbira ustreznega zgleda rabe, zapis 
pomenske uvrstitve pri zemljepisnih imenih in za-
pis uradnih poimenovanj držav, razvezave kratic), 
reševanje nekaterih jezikoslovnih vprašanj zaradi 
poenotenega redigiranja v nadaljevanju, npr. oblika 
iztočnice pri vrstnih pridevnikih tipa abiotični, zapis 
zloženk tipa adidascopat v slovarju.

Jezikovno svetovanje
H. Dobrovoljc in N. Jakop sta odgovarjali na vpraša-
nja, prispela v e-poštni predal pravopis.isj@zrc-sa-
zu.si. P. Jakopin je odgovarjal na vprašanja v zvezi 
z uporabo korpusa Nova beseda in spletne različice 
SSKJ, prispela po elektronski pošti na naslova isj@
zrc-sazu.si in besede@zrc-sazu.si.

Sodelovanje z drugimi sekcijami
Za potrebe Sekcije za terminološke slovarje, v okvi-

ru njihovega dela pri pravni terminologiji, je bilo v 
besedilni korpus Nova beseda dodanih 78 besedil 
zakonov Republike Slovenije (M. Michelizza in P. 
Jakopin).

drugo delo in dejavnosti

• K. ahačič je pripravil scenarij za državno proslavo 
ob dnevu reformacije (v režiji Janeza Vajevca), ki 
je bila 30. 10. v Linhartovi dvorani Cankarjevega 
doma v Ljubljani. Sodeloval je pri redakciji in 
končnem pregledu šestega zvezka Latinsko-
slovenskega slovarja Frana Wiesthalerja ter pri 
pripravi razstavnega kataloga Vta Slouenski iesig 
preobernen: vloga prevoda v razvoju slovenskega 
jezika in književnosti = the role of translation in 
the development of Slovene language and literature 
(NUK, 4. 9.–4. 10.).

• K. ahačič, M. Furlan, F. novak, v. smole, a. 
žele so člani uredniškega odbora Jezikoslovnih 
zapiskov.

• v. Cvetko orešnik je članica mednarodnih društev 
Indogermanische Gesellschaft in Wiener Sprach-
gesellschaft ter urednica jezikoslovne zbirke Lin-
guistica et philologica.

• h. dobrovoljc je članica Komisije za raziskovalno 
opremo ZRC SAZU in Založniškega sveta Založbe 
ZRC. Je urednica jezikoslovne zbirke Lingua Slo-
venica. 

• h. dobrovoljc in M. Michelizza sta v okviru 
sodelovanja s časopisnim podjetjem Delo napisali 
vsaka po dva prispevka za rubriko Besede, besede, 
besede.

• M. Furlan je članica Etimološke komisije pri 
Mednarodnem slavističnem komiteju in članica 
Deutsche Orient-Gesellschaft. V okviru promocije 
monografije P. Merkù, Krajevno imenoslovje na 
slovenskem zahodu je s S. Torkarjem 19. 1. sode-
lovala pri predstavitvi, ki je potekala v prostorih 
tržaške univerze. Kot članica komisije za oceno 
disertacije mag. Agate Šega Starejši latinizmi in 
romanizmi v slovenščini je v januarju izgotovila 
oceno disertacije, ki jo je kandidatka uspešno 
obranila v marcu na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani. 

• a. Gantar je v vlogi koordinatorice Fakultete za 
humanistiko na Univerzi v Novi Gorici sodelovala 
pri promociji študijskih programov, ki je obsegala 
organizacijo in izvedbo informativnih dnevov in 
predstavitev študijskega programa v radijskih in 
časopisnih medijih. Sodelovala je pri oblikovanju 
kadrovske strukture in pri oblikovanju študijskega 
programa slovenistika I. in II. stopnje na podlagi 
meril Bolonjske deklaracije. Kot članica senata 
Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici 
je pripravljala gradiva za habilitacije sodelavcev 
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in skrbela za imenovanje habilitacijskih komisij 
ter izvedbo nastopnih predavanj. Sodelovala je pri 
izvedbi simpozija in oblikovanju istoimenskega 
zbornika. Kot članica študijske komisije je sodelo-
vala pri oblikovanju študijskih pravil in reševanju 
študentske problematike. Je članica uredniškega 
odbora revije Jezik in slovstvo. 

• a. Gložančev in M. Furlan sta članici Komisije 
za standardizacijo zemljepisnih imen pri Vladi 
Republike Slovenije in sta sodelovali v Podkomisiji 
za imena držav. Aktivno sta sodelovali pri standar-
dizacijskem delu Komisije (npr. Državna pregledna 
karta Republike Slovenije 1 : 250 000).

• M. humar je članica uredniškega odbora revije 
Neoterm World Specialized Terminology, ki izhaja 
v Varšavi, Poljska; je članica upravnega odbora 
Evropske zveze za terminologijo EAFT, ki ima 
sedež v Bruslju, Belgija. Udeležila se je 3 srečanj 
odbora v Bruslju in generalne skupščine v Antwer-
pnu.

• M. humar, M. Merše, P. Weiss so člani uredniške-
ga odbora revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic 
Studies.

• n. jakop je bila urednica publikacije Poročilo o 
delu ZRC SAZU za leto 2006; lektorirala je časopis 
Arzenal. 

• j. Keber je glavni urednik Jezikoslovnih zapiskov. 
Imel je 51 prispevkov v Dnevnikovi rubriki Iz 
zakladnice priimkov.

• K. Kenda - jež, v. smole in M. Šekli so sodelo-
vali na raziskovalnem taboru »Kanalska dolina«, 
organizator SKS Planika v sodelovanju s Filozof-
sko fakulteto Univerze v Ljubljani in ZRC SAZU, 
18.–24. 6.

• s. Klemenčič je pripravila prenovljena študijska 
programa Primerjalno jezikoslovje – dvodiscipli-
narni program prve in druge stopnje na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani.

• M. Merše je članica Znanstvenega sveta ZRC SA-
ZU in Komisije za leksikologijo in leksikografijo 
pri Mednarodnem slavističnem komiteju. 

• j. narat je bila jezikovna urednica zbornika Šmar-
ska knjiga : jubilejna monografija ob 500-letnici 
šolstva v Šmarju. Šmarje-Sap: Kulturno-razisko-
valno društvo Turenček, 657 str.

• v. nartnik je član uredniškega odbora zbornika 
Studia mythologica Slavica in Evropskega lingvi-
stičnega atlasa (ALE). 

• a. Porenta je urednica za bibliografijo pri letnem 
poročilu o delu Znanstvenoraziskovalnega centra 
SAZU.

• F. Premk je članica uredniškega odbora revije 
Riječ (časopis za filologijo), ki izhaja na Reki, 
Hrvaška. 

• h. smole je na tiskovni konferenci 11. 11. v Prešer-
novi dvorani SAZU predstavila svojo monografijo 
Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru be-
sedila Ena dolga predguvor. 

• v. smole je bila soorganizatorica Makedonsko-
slovenske konference na Ohridu v Makedoniji, 
12.–15. 9.

• v. smole in K. Kenda - jež sta članici Mednarodne 
komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega 
atlasa (OLA) pri Mednarodnem komiteju slavistov 
in članici uredniškega odbora posamičnih zvezkov 
OLA.

• M. snoj je član Mednarodnega združenja belo-
rusistov s sedežem v Minsku; je sourednik revije 
Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies; 16. 10. 
je sodeloval pri predstavitvi prevoda in ponatisa 
Miklošičevih albanoloških del (Franc Miklošič, 
Gjurmime shqiptare / Albanische Forschungen), 
ki jo je Kosovska akademija znanosti in umetnosti 
priredila v Prištini; bil je član komisije in eden 
od piscev ocen za zagovor doktorske disertacije 
Ledinska imena v kraju Livek in njegovi okolici 
Mateja Šeklija, ki je bil 28. 6. na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani; bil je mentor, pisec ocene in 
član komisije za zagovor magistrskega dela Razlogi 
za spreminjanje akcenta v svetopisemskih imenih 
Anamarije Barbare Iršič, ki je bil 20. 12. na Filo-
zofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

• M. Šekli je v sodelovanju z ISN vodil tečaj rezi-
janščine; tečaj iz primerjalne slovnice slovanskih 
jezikov: naglasoslovja in praslovanskega besedo-
tvorja kot osnove za interpretacijo izvora leksemov 
pri delu za SLA.

• j. Škofic je članica Mednarodnega društva dialek-
tologov in geolingvistov – International Society 
of Dialectologists and Geolinguists (SIDG) ter 
predsednica slovenske nacionalne komisije pri ALE 
in članica uredniškega odbora Evropskega lingvi-
stičnega atlasa (ALE). Sodelovala je na posvetu o 
zbiranju ledinskih imen v Triglavskem narodnem 
parku, ki ga je vodstvo TNP organiziralo na Bledu 
27. 2. V Kopru je bila članica programskega odbora 
simpozija Slovenski dialekti v stiku, 25.–26. 5. Za 
poletne raziskovalne igralnice ZRC je pripravila 
in vodila ekskurzijo na Gorenjsko (slovstvena fol-
klora v povezavi z zemljepisnimi imeni, kovaštvo 
v Kropi, gorenjski otroški ljudski plesi in igre na 
Dobravi).

• j. Škofic in K. Kenda - jež sta bili recenzentki 
in slovaropisni svetovalki pri Slovarju bovškega 
govora B. Ivančič Kutin, ki je izšla pri Založbi 
ZRC, in sta sodelovali na tiskovni konferenci v 
Bovcu 8. 6. Bili sta članici programskega odbora 
simpozija Obdobja 26 »Narečja med sistemom in 
rabo«, ki ga je novembra pod predsedstvom V. 
Smole organizirala Filozofska fakulteta Univerze 
v Ljubljani.

• j. Škofic, v. nartnik, M. Šekli, K. Kenda - jež 
in d. zuljan Kumar so sodelovali pri pripravi 
do- in podiplomskih študijskih programov na uni-
verzah: J. Škofic za predmete Uvod v jezikoslovje 
in Slovenski jezik v družbi za dodiplomski študij 
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ter Geolingvistika za 3. stopnjo bolonjskega pro-
grama slovenistike za Fakulteto za humanistične 
študije Koper Univerze na Primorskem; J. Škofic, 
D. Zuljan Kumar in M. Šekli za predmet Slovenska 
dialektologija na dodiplomskem in podiplomskem 
študijskem programu slovenistike, K. Kenda - Jež 
za predmet Sociolingvistika na drugostopenjskem 
programu slovenistike (modul Komunikacija) za Fa-
kulteto za humanistiko Univerze v Novi Gorici; V. 
Nartnik za predmet Uvod v slovansko jezikoslovje 
za Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru.

• j. Škofic in d. zuljan Kumar sta sodelovali na 
predstavitvi publikacije Narečni diskurz na Dobro-
vem v Brdih, 11. 10.

• j. Škofic in a. žele sta predstavili delo Inštituta 
na Radiu Europa 05, 28. 11.

• s. torkar je član Onomastične komisije pri Med-
narodnem slavističnem komiteju.

• s. torkar, M. Furlan, j. Keber in a. Šivic-dular 
so bili člani ožjega uredniškega odbora Merkuje-
vega zbornika (Jezikoslovni zapiski 13/1–2).

• P. Weiss je sodeloval z Inštitutom za avstrijske na-
rečne slovarje in slovarje lastnih imen pri Avstrijski 
akademiji znanosti na Dunaju pri projektu digita-
lizacije gradiva za avstrijski narečni slovar (vodja 
projekta mag. Eveline Wandl - Vogt): urejanje in 
izdelava posebnih znakov v pisavi, imenovani 
dinamlex.

• d. zuljan Kumar je sodelovala v Odboru za pri-
pravo Gradnikovih večerov na Gradu Dobrovo. 
Sodelovala je z OŠ Dobrovo pri izdaji glasila Ki je 
tuo? (Zbirka ugank v briškem narečju).

• a. žele je vodja Osrednjega specializiranega 
informativnega centra za humanistiko (OSICH).

• a. žele in F. novak sta člana upravnega odbora 
Slavističnega društva Slovenije.

Raziskovalci Inštituta so pisno in ustno odgovarjali 
na jezikovna vprašanja pravnih in fizičnih oseb.

KnjiŽniCa in doKumentaCija

Vodja: A. Porenta.
Pridobili smo 544 novih enot (270 monografij, 269 
zvezkov revij in 5 CD ROM-ov). 151 zunanjih obi-
skovalcev je knjižnico obiskalo 1039-krat in si iz-
posodilo 1196 knjižnih enot. Poskrbljeno je bilo za 
veliko neevidentiranih naročil po telefonu in e-pošti, 
opravljene so bile poizvedbe in izposoje gradiva iz 
drugih knjižnic. 
A. Porenta je uredila izbrano bibliografijo vseh razi-
skovalcev ZRC SAZU za Poročilo o delu 2006.

PuBliKaCije inštituta

• Janez Žiga Valentin Popovič, Glossarium vindicum: 
osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. 
stoletja. Uredil Richard Reutner v sodelovanju s 
Petrom Weissom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 118 str. (Zbirka Linguistica et philologica, 
19).

• Polona Gantar, Stalne besedne zveze v slovenščini. 
Korpusni pristop. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 279 str. (Lingua Slovenica, 3).

• Gledališki terminološki slovar. Urednice Marjeta 
Humar, Barbara Sušec Michieli, Katarina Podbev-
šek, Slavka Lokar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 271 str. (Zbirka Slovarji).

• France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega 
jezika. Peta knjiga, Kazala. Izdelala Marko Snoj 
in Simona Klemenčič. Ljubljana: Slovenska akade-
mija znanosti in umetnosti in ZRC SAZU, Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 769 str.

• Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku in knji-
ževnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 416 str. (Zbirka Lingu-
istica et philologica, 18). 

• Slovenski tehniški slovar, A–B. Uredniki Andrej 
Paulin, Andrej Šmalc, Anton Stušek (tehniški 
del), Cvetana Tavzes (jezikovna in leksikografska 
obdelava). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
135 str. (Zbirka Slovarji).

• Merkujev zbornik. (Jezikoslovni zapiski 13/1–2.) 
Uredili Silvo Torkar, Metka Furlan, Janez Keber, 
Alenka Šivic-Dular. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 509 str.

• Danila Zuljan Kumar, Narečni diskurz: diskurziv-
na analiza briških pogovorov. Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 210 str. (Zbirka Linguistica et 
philologica, 16). 

• Helena Jazbec, Nemške izposojenke pri Trubarju na 
primeru besedila Ena dolga predguvor. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 114 str. (Zbirka Lingu-
istica et philologica, 17). 

• Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 6/2007. 
Urednika Marko Snoj in Marc L. Greenberg. Lju-
bljana: Založba ZRC, ZRC SAZU in Hall Center for 
the Humanities, University of Kansas, Lawrence, 
ZDA, 309 str. 

• Geološki terminološki slovar. Uredil Jernej Pavšič. 
Leksikografska in jezikovna redakcija Zvonka 
Leder. Ljubljana 2006: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
331 str. (Zbirka Slovarji).

mednarodno sodelovanje

Inštitut sodeluje v mednarodnih projektih: 
• Slovanski lingvistični atlas – OLA: udeležba na 
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rednem letnem delovnem zasedanju MK OLA, 
Budyšin, Nemčija, 1.–5. 10. (V. Smole, K. Kenda 
- Jež, M. Šekli in P. Weiss). 

• Evropski lingvistični atlas – ALE: udeležba na 
40. zasedanju uredniškega odbora ALE, Struga, 
Makedonija, 18.–23. 4. (J. Škofic). 

• International Specialized Terminology Organiza-
tion (ISTO), Varšava, Poljska.

• Evropska zveza za terminologijo (EAFT), Bruselj, 
Belgija.

• Projekt z založbo Mladika v Trstu: sodelovanje 
pri izdelavi slovensko-italijanskega in italijansko-
slovenskega slovarja elektronike, elektrotehnike in 
informatike zamejskega Slovenca Carla Muccija. 

• Biblia Slavica. Nachdruck der ältesten Ausgaben 
slavischer und baltischer Bibelübersetzungen, 
Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, Paderborn, 
München, Wien, Zürich. 

• Bilateralni raziskovalni projekt Slovenija-Ma-
kedonija: Primerjalno proučevanje zemljepisnih 
apelativov v makedonski in slovenski toponimiji 
(M. Furlan (vodja), S. Torkar in A. Šivic-Dular s 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Lj. Stan-
kovska (vodja), M. Miovski in E. Jačeva-Ulčar). 

• Bilateralni raziskovalni projekt Slovenija-Hrva-
ška: Dialektološke in onomastične raziskave ob 
slovensko-hrvaški meji (J. Škofic, K. Kenda - Jež, 
V. Nartnik).

• Aplikativni raziskovalni projekt Leksika in potek 
izoleks v slovenskih narečjih na avstrijskem Koro-
škem (V. Smole).

oBisKi na inštitutu

• Prof. dr. Katja Sturm Schnabl z Univerze na Duna-
ju, Avstrija, 5.–6. 1.: obisk Dialektološke sekcije. 

• Dr. Hubert Bergmann z Avstrijske akademije 
znanosti na Dunaju, Avstrija, 12. 1.: obisk Dialek-
tološke sekcije. 

• Študenti Oddelka za slovanske jezike in književ-
nosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru 
(mentorica prof. dr. Irena Stramljič Breznik), 19. 
1.: obisk Dialektološke sekcije, Laboratorija za 
korpus slovenskega jezika, Sekcije za zgodovino 
slovenskega jezika in Leksikološke sekcije. 

• Luiga Negro iz Rezije, 5. 2.: obisk Dialektološke 
sekcije.

• Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, 14. 
2.: obisk Leksikološke sekcije. 

• Dr. Špela Vintar, Filozofska fakulteta Univerze v 
Ljubljani, 20. 3.: obisk na povabilo Sekcije za ter-
minološke slovarje s predstavitvijo orodij, metod 
in rezultatov pri avtomatskem zbiranju terminov 
oz. luščenju kandidatov zanje iz besedil. 

• Prof. dr. Georg Holzer z Inštituta za slavistiko 

Univerze na Dunaju, Avstrija, 26.–27. 3.: obisk 
Etimološko-onomastične sekcije.

• Študentje slovenistike Univerze v Novi Gorici, 4. 
4.: obisk Dialektološke sekcije.

• Mag. Vit Boček z Oddelka za etimologijo Inštituta 
za češki jezik Akademije znanosti, Češka repu-
blika, 3.–10. 6.: na podlagi medakademijskega 
sporazuma o znanstvenem sodelovanju gostoval v 
Etimološko-onomastični sekciji. 

• Skupina udeležencev 43. seminarja slovenskega 
jezika, literature in kulture, ki je potekal 2.–13. 7. 
(mentorica Saška Štumberger), 13. 7.: obisk Sekcije 
za zgodovino slovenskega jezika.

• Študenti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
18. 10., 22. 11.: obisk Leksikološke sekcije. 

• Skupina študentov s Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani (mentorica Saška Štumberger), 30. 10.: 
obisk Sekcije za zgodovino slovenskega jezika. 
Obisk je bil načrtovan kot del študijskega programa 
predmeta Uvod v slovensko jezikoslovje II. 

• Slavko Malnar, narečni leksikograf, domoznanec 
in književnik iz Čabra v Gorskem kotarju, 14. 11.: 
predavanje o čabranskem govoru na Inštitutu.

• Prof. dr. Olga S. Plotnikova iz Moskve, 16.–20. 11.: 
večkratni obisk Sekcije za zgodovino slovenskega 
jezika. 

• Skupina študentov prvega letnika splošnega jeziko-
slovja s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
(mentorica Nataša Gliha Komac), 3. 12.: študijski 
obisk Sekcije za zgodovino slovenskega jezika in 
Dialektološke sekcije. 

• Študenti Fakultete za družbene vede Univerze v 
Ljubljani, 3. 12., 5. 12.: obisk Leksikološke sekci-
je. 

doKtorsKa in magistrsKa dela

Kozma ahačič
Misel o jeziku in književnosti pri slovenskih prote-
stantskih piscih 16. stoletja. Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani, 27. 6.–doktorska disertacija.

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

Kozma ahačič
• Adam Bohorič. Prispevek v oddaji »Sobotna rag-

lja«, 1. program Radia Slovenija, 3. 2.
• Slovenska jezikovna politika in raziskovanje zgo-

dovine slovenskega jezika: da ne bomo odvisni od 
naključij. Predavanje na prireditvi »Dragocena pot 
jezika – slovenski jezik danes in jutri«, Škrabčeva 
domačija, Hrovača, 23. 2. 

• Jezikoslovna terminologija pri slovenskih prote-
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stantskih piscih 16. stoletja. Mednarodni znanstve-
ni simpozij »Besedje slovenskega jezika«, Maribor, 
19. 5.

• Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega. 
Predstavitev knjige na Slovenskem slavističnem 
kongresu »Živeti mejo«, Trst, Italija, 18. 10.

• Mala slovnica slovenskega jezika v italijansko-
slovenskem slovarju Alasia da Sommaripe (1607). 
»Živeti mejo«, Slovenski slavistični kongres, Trst, 
Italija, 19. 10. 

• Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slo-
venskem: protestantizem. Predstavitev knjige na 
tiskovni konferenci, Ljubljana, 29. 10. 

• Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Sloven-
skem: protestantizem. Predstavitev knjige v oddaji 
»Odprti termin«, program Ars Radia Slovenija, 28. 
11.

• Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Sloven-
skem: protestantizem. Predstavitev knjige v oddaji 
»Čajanka«, Media TV, 13. 12.

aleksandra bizjak Končar
• Contemporary sermons: from grammatical anno-

tation to rhetorical design. 34. mednarodni znan-
stveni kongres sistemsko-funkcijskega jezikoslovja 
»Systemic-functional linguistic in Use«, Univerza 
v Odensi, Danska, 20. 7. 

• The use of grammatically annotated corpora for the 
display of textual patterns. 19. evropska konferenca 
in delavnica sistemsko-funkcijskega jezikoslovja 
»Data and interpretation in linguistic analysis«, 
Saarbrücken, Nemčija, 24. 7. 

ljudmila bokal
• Strokovno izrazje glede na predmet svoje obravna-

ve (ob primeru slovenskega čebelarskega izrazja). 
Mednarodni znanstveni simpozij »Besedje sloven-
skega jezika«, Maribor, 19. 5. 

helena dobrovoljc
• Vpliv variantnega predpisa na jezikovno rabo (Šest 

let po izidu Slovenskega pravopisa 2001). Simpozij 
Dnevi Maksa Pleteršnika »Od Megiserja do elek-
tronske izdaje Pleteršnikovega slovarja«, Pišece, 
11. 9.

• Elektronska in transliterirana izdaja Pleteršni-
kovega slovarja v luči sodobnega slovaropisja. 
Simpozij Dnevi Maksa Pleteršnika »Od Megiserja 
do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja«, 
Pišece, 11. 9.

Metka Furlan
• Kaj nam pripovedujejo besede našega jezika. 

Vabljeno predavanje v Društvu slovenskih izobra-
žencev v Trstu, Italija, 26. 2.

• Iz primorske leksike 2. 3. mednarodni dialektološki 
simpozij »Slovenski dialekti v stiku 3«, Koper, 
25. 5. 

• Variantnost v Alasijevem Italijansko-slovenskem 
slovarju (1607). Simpozij Dnevi Maksa Pleteršnika 
»Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršniko-
vega slovarja«, Pišece, 11. 9.

• Slovenščina v Alasijevem Italijansko-slovenskem 
slovarju iz leta 1607. Slovenski slavistični kongres 
»Živeti mejo«, Trst, Italija, 19. 10. 

• Alasijev slovar. Program Ars Radia Slovenija, 19. 
12. 

apolonija Gantar
• Tradicionalni in korpusni pristop pri preučevanju 

stalnih besednih zvez v slovenščini. Gostujoče 
predavanje na Oddelku za prevajalstvo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, 17. 5. 

Mojca horvat
• Besedje za mrzlico v slovenskih narečjih (po gra-

divu za SLA). Simpozij Obdobja 26 »Slovenska 
narečja med sistemom in rabo«, Ljubljana, 16. 11.

Marjeta humar
• Današnje slovaropisje na Inštitutu za slovenski 

jezik – stanje in perspektive. »Posvet o slovenskem 
jeziku«, SAZU, Ljubljana, 15. 5. 

• Slovensko gledališko izrazje. Mednarodni znan-
stveni simpozij »Besedje slovenskega jezika«, 
Maribor, 19. 5. 

• Terminology and terminography work in Slovenia. 
Vabljeno predavanje »Special EAFT Seminar 
Minority Languages and Terminology Policies«, 
Dublin, Irska, 27. 7.

nataša jakop
• Prikaz komunikacijskih obrazcev slovenskih govor-

cev v slovarjih. Vabljeno predavanje na Slovenskem 
slavističnem kongresu »Živeti mejo«, Trst, Italija, 
19. 10. 

tjaša jakop
• O dvojini v slovenskem knjižnem jeziku in narečjih. 

Oddaja Slovensko doma in v Evropi, Radio Kum 
Trbovlje, 16. 2.

• Kartografiranje oblikoslovnih pojavov po gradivu 
za SLA (na primeru parnih samostalnikov). 3. med-
narodni dialektološki simpozij »Slovenski dialekti 
v stiku 3«, Koper, 26. 5. 

• A Geolinguistic Examination of Nouns in Slovene. 
The International Conference on Language Vari-
ation in Europe 4 (ICLaVE4), Nicosia, Ciper, 18. 
6. 

• Posebnosti pri rabi dvojine v narečjih. Vabljeno 
predavanje na Filozofski fakulteti Univerze v Ma-
riboru, 6. 11.

• Kategorija števila v standardni slovenščini in nare-
čjih. Simpozij Obdobja 26 »Narečja med sistemom 
in rabo«, Ljubljana, 16. 11. 
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Primož jakopin
• English Anchors in a Slovenian Word Resource. 

(Soavtorstvo z Andrejo Žele.) Predavanje na 4th 
Corpus Linguistics Conference, Birmingham, 
Velika Britanija, 29. 7. 

Peter jurgec
• Faithfulness is not enough: Loanword specific 

markedness. Predavanje na »Old World Conference 
in Phonology«, University of the Aegean, Rodos, 
Grčija, 19. 1.

• All equal, all different. Predavanje na »15th Man-
chester phonology meeting«, Manchester, Velika 
Britanija, 24. 5.

• Tone/ATR interactions in Slovenian. »Workshop on 
Segments and Tone«, Meertens Institut, Amster-
dam, Nizozemska, 7. 6.

• Acoustic analysis of lexical tones in contemporary 
standard Slovenian. Predavanje na »16th Interna-
tional Congress of Phonetic Sciences«, Universität 
des Saarlandes, Saarbrücken, Nemčija, 10. 8. 

• Schwa in Slovenian is epenthetic. Predavanje na 
»2nd Annual Meeting of the Slavic Linguistics 
Society«, Zentrum für Allgemeine Sprachwis-
senschaft, Universalienforschung und Typologie, 
Berlin, Nemčija, 25. 8.

• Interactions of tone and ATR in Slovenian. (Soavtor 
z Michael Becker.) Predavanje na »7th European 
Conference on Formal Description of Slavic Lan-
guages«, University of Leipzig, Nemčija, 30. 11. 

• Consonants and vowels in Slovenian and Serbian: 
phonetic similarities, (morpho)phonological diffe-
rences and vice versa. (Soavtor z Bruce Morén.) 
Predavanje na »7th European Conference on For-
mal Description of Slavic Languages«, University 
of Leipzig, Nemčija, 1. 12. 

• Creaky voice in Slovenian. »Šesti znanstveni skup 
s međunarodnim sudjelovanjem«, Filozofski fakul-
tet, Zagreb, Hrvaška, 7. 12. 

• Ton v slovenščini s stališča optimalnostne teorije. 
Lingvistični krožek Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani, 10. 12. 

• Fonetika : fonologija. Predavanje na Oddelku za 
slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani, 12. 12. 

• Samoglasniki v slovenščini. Predavanje na Oddelku 
za slovenistiko na Univerzi v Novi Gorici, 13. 12. 

janez Keber
• Iz priimkovne delavnice prof. Janeza Kebra. Ciklus 

tedenskih oddaj (52 oddaj in 2 svetovalna servisa), 
1. program Radia Slovenija, Ljubljana. 

Karmen Kenda - jež
• Prevesti, preložiti, prestaviti, pretolmačiti. Preda-

vanje pri predmetu Jezikovna kultura II, Fakulteta 
za družbene vede Univerze v Ljubljani, 4. 4.

• SlovarRed kot podatkovna zbirka za narečne 

slovarje. 3. mednarodni dialektološki simpozij 
»Slovenski dialekti v stiku 3«, Koper, 26. 5. 

• K zgodovini narečnega slovaropisja – Ob zbirkah 
besedja iz druge polovice 19. st. Simpozij Dnevi 
Maksa Pleteršnika »Od Megiserja do elektronske 
izdaje Pleteršnikovega slovarja«, Pišece, 14. 9. 

• Kako do slovenskega narečnega korpusa. Simpozij 
Obdobja 26 »Slovenska narečja med sistemom in 
rabo«, Ljubljana, 17. 11.

borislava Košmrlj - levačič
• Potrebe po usklajevanju botanične terminologije 

z vidika stroke. (Soavtorstvo s Francem Batičem.) 
»Posvet o slovenskem jeziku«, SAZU, Ljubljana, 
15. 5.

andreja legan Ravnikar
• Vodnikov slovaropisni delež v Pleteršnikovem Slo-

vensko-nemškem slovarju. Simpozij Dnevi Maksa 
Pleteršnika »Od Megiserja do elektronske izdaje 
Pleteršnikovega slovarja«, Pišece, 11. 9.

• Krščanska terminološka leksika v Slovarju stare 
knjižne prekmurščine. Simpozij Obdobja 26 »Slo-
venska narečja med sistemom in rabo«, Ljubljana, 
15. 11.

Majda Merše
• Faksimili najstarejših slovenskih prevodov Svetega 

pisma v mednarodni zbirki Biblia Slavica. Sode-
lovanje na tiskovni konferenci, SAZU, Ljubljana, 
20. 3. 

• Ob letu Svetega pisma. Sodelovanje v praznični 
oddaji »Studio ob sedemnajstih«, 1. program Radia 
Slovenija, 9. 4. 

• Prikaz poklicnih dejavnosti v delih slovenskih 
protestantskih piscev 16. stoletja. Mednarodni 
znanstveni simpozij »Besedje slovenskega jezika«, 
Maribor, 19. 5.

• O Svetem pismu. Sodelovanje v oddaji »Omizje«, 
1. program TV Slovenija, 11. 7.

• Faksimileausgabe und Wortschatz der sloweni-
schen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderts. 
»19. kongres IOSOT (International Organization 
for the Study of the Old Testament)«, Ljubljana, 
16. 7.

• Biblia Slavica. Oddaja »Sveto pismo – knjiga 
knjig«, Radio Ognjišče, 26. 8. 

• Gradivska problematika zgodovinskega slova-
ropisja (ob Kreljevem in Juričičevem besedju v 
Pleteršnikovem slovarju). Simpozij Dnevi Maksa 
Pleteršnika »Od Megiserja do elektronske izdaje 
Pleteršnikovega slovarja«, Pišece, 12. 9.

• Slovenski biblijski prevodi s komentarji v medna-
rodni zbirki Biblia Slavica. Slovenski slavistični 
kongres »Živeti mejo«, Trst, Italija, 19. 10. 

• Predstavitev zbirke Biblia Slavica. Sodelovanje na 
predstavitvi, ki je bila del spremnega programa ob 
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razstavi o Svetem pismu »To je dobra beseda! (1 
Kr 18,24)«, Celje, 29. 10. 

• Prislovi v delih slovenskih protestantskih piscev 16. 
stoletja med narečno in nadnarečno rabo. Simpozij 
Obdobja 26 »Slovenska narečja med sistemom in 
rabo«, Ljubljana, 15. 11.

• Faksimileausgabe und Wortschatz der sloweni-
schen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderts. 
Sodelovanje na predstavitvi »Biblia Slavica, Slo-
wenische Bibelübersetzungen im 16. Jahrhundert«, 
Slovenski znanstveni inštitut, Dunaj, Avstrija, 
11. 12.

Mija Michelizza
• Splet stereotipov v spletni slovenščini. Predavanje 

na 43. seminarju slovenskega jezika, literature in 
kulture »Parada mladih«, Ljubljana, 5. 7.

jožica narat
• Japelj, Škrinjar in Traven kot viri za Pleteršnikov 

slovar. Simpozij Dnevi Maksa Pleteršnika »Od 
Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega 
slovarja«, Pišece, 11. 9.

vladimir nartnik
• Razvrstljivost samostalnikov v Slovenščini za tujce 

Hermine Jug-Kranjec. Mednarodni znanstveni 
simpozij »Besedje slovenskega jezika«, Maribor, 
18. 5. 

• Umreti in smrt v slovenskih narečjih. 3. mednarodni 
dialektološki simpozij »Slovenski dialekti v stiku 
3«, Koper, 26. 5. 

• K iskalnim vprašalnicam slovenskega jugozahoda. 
»12. Međunarodni skup slavista, MSS 12«, Opatija, 
Hrvaška, 23. 6. 

• K obravnavi predlogov v Pleteršnikovem slovar-
ju in Toporišičevem pravopisu. Simpozij Dnevi 
Maksa Pleteršnika »Od Megiserja do elektronske 
izdaje Pleteršnikovega slovarja«, Pišece, 11. 9. 

• K variiranju in alterniranju predlogov v Črnovr-
škem dialektu Ivana Tominca. Simpozij Obdobja 
26 »Slovenska narečja med sistemom in rabo«, 
Ljubljana, 16. 11.

France novak
• Vloga jezikoslovja v razvoju jezika. Mednarodni 

znanstveni simpozij »Besedje slovenskega jezika«, 
Maribor, 19. 5.

• Pomenoslovje v naših slovarjih od Megiserja 
do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja. 
Simpozij Dnevi Maksa Pleteršnika »Od Megiserja 
do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja«, 
Pišece, 12. 9.

Francka Premk
• Gradnikova soustvarjalnost pri upesnitvi psalmov. 

Mednarodni simpozij »Alojz Gradnik (1882–1967), 
pesnik Goriških Brd«, Videm, Italija, 19. 4.

• Duhovni vidiki Alojza Gradnika. Radio Trst, Italija, 
13. 6.

• Človik nej od samiga kruha živi. »12. Međunarodni 
skup slavista, MSS 12«, Opatija, Hrvaška, 25. 6. 

helena smole
• Deutsche Lehnwörter im Slowenischen und die 

bairisch-österreichische historische Dialektolo-
gie (am Beispiel der bairischen Verdumpfung des 
ahd./mhd. a, ā). Simpozij 10. Arbeitstagung für 
bayerisch-österreichische Dialektologie, Celovec, 
Avstrija, 21. 9. 

• Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru be-
sedila Ena dolga predguvor. Predstavitev knjige 
v radijski oddaji »Odprti termin«, program Ars 
Radia Slovenija, 29. 11. 

• Obletnica Maksa Pleteršnika. Program Ars Radia 
Slovenija, 3. 12. 

vera smole
• Ljubljanska dialektologija med slovenskim in dru-

gimi lingvističnimi atlasi. Predavanje na Univerzi 
Alpe-Adria, Celovec, Avstrija, 8. 5.

• Problematičnost vprašalnice za SLA (na primeru 
narečnih poimenovanj za lobanjo). 3. mednarodni 
dialektološki simpozij »Slovenski dialekti v stiku 
3«, Koper, 26. 5. 

• Nekaj primerjalnih frazemov v slovenskem in 
makedonskem knjižnem jeziku in narečjih. Make-
donsko-slovenska konferenca, Ohrid, Makedonija, 
13. 9.

• Pomen in vloga narečij danes. Simpozij Obdobja 
26 »Slovenska narečja med sistemom in rabo«, 
Ljubljana, 16. 11.

Marko snoj 
• Problematika etimološkega raziskovanja sloven-

skih rastlinskih imen. Vabljeno predavanje na 
Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, 13. 12. 

Matej Šekli
• Naglasni sestav govora vasi Jevšček pri Livku 

nadiškega narečja slovenščine v luči relativne kro-
nologije slovenskih naglasnih pojavov. 6. simpozij 
o delu p. Stanislava Škrabca »Škrabčeva naglasna 
teorija slovenskega knjižnega jezika in slovenska 
narečja«, Nova Gorica, 28. 9.

• Merila določanja mej med slovenskimi narečji 
in podnarečji. Simpozij Obdobja 26 »Slovenska 
narečja med sistemom in rabo«, Ljubljana, 17. 11. 

jožica Škofic
• Med raznolikostjo narečnega gradiva in mejami 

njegovega prikaza na jezikovni karti. 3. medna-
rodni dialektološki simpozij »Slovenski dialekti v 
stiku 3«, Koper, 26. 5. 

• Narečno besedje v Pleteršnikovem slovarju in 
gradivu za SLA. Simpozij Dnevi Maksa Pleteršnika 
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»Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršniko-
vega slovarja«, Pišece, 11. 9. 

• Glagolski naglas pri Škrabcu in v zgornjegorenj-
skih govorih po gradivu za SLA. 6. simpozij o delu 
p. Stanislava Škrabca »Škrabčeva naglasna teorija 
slovenskega knjižnega jezika in slovenska narečja«, 
Nova Gorica, 28. 9. 

• Slovensko-nemški stik v govoru Sorice na Gorenj-
skem (po gradivu za SLA). 10. Arbeitstagung für 
bayerisch-österreichische Dialektologie, Celovec, 
Avstrija, 20. 9. 

• Slovenščina v geolingvističnih projektih (ob na-
stajanju prvega zvezka Slovenskega lingvističnega 
atlasa). Predavanje na Oddelku za slovanske jezike 
in književnosti Filozofske fakultete Univerze v 
Mariboru, 12. 11. 

• Zemljepisna lastna imena med narečjem in knji-
žnim jezikom. Simpozij Obdobja 26 »Slovenska 
narečja med sistemom in rabo«, Ljubljana, 17. 11.

silvo torkar
• Substrat, adstrat ali neprepoznana slovanska 

dediščina? Ig–Krim–Bača. 12. mednarodna ono-
mastična konferenca »Ukrajins'ka onomastyka u 
zagal'noslov'jans'komu konteksti«, Černoviška na-
cionalna univerza Jurija Fedkoviča v Černovicah, 
Ukrajina, 1. 11. 

• Normalizacija ta standartyzacija ukrajins’koji 
ta slov’ jans’koji onomastyčnoji terminologiji. 
Sodelovanje na okrogli mizi 12. mednarodne ono-
mastične konference »Ukrajins'ka onomastyka u 
zagal'noslov'jans'komu konteksti«, Černoviška na-
cionalna univerza Jurija Fedkoviča v Černovicah, 
Ukrajina, 2. 11. 

• Krajevna imena med ljudsko etimologijo in de-
janskim izvorom – na primeru nekaterih imen iz 
Braniške doline. Vabljeno predavanje v organizaciji 
Ustvarjalne delavnice Abram in Krajevne skupno-
sti Branik, Pedrovo, 11. 11.

• Slovenskie pereselency na Severnom Kavkaze. 
Mednarodna konferenca »Rossija i slavjanskij mir 
na etnografičeskoj vystavke 1867 goda«, Sankt-
Peterburg, Ruska federacija, 21. 11.

Peter Weiss
• Uporaba vnašalnega sistema ZRCola ob gradivu 

za Slovenski lingvistični atlas. 3. mednarodni dia-
lektološki simpozij »Slovenski dialekti v stiku 3«, 
Koper, 26. 5. 

• Slovaropisna obrt v Slovarju stare knjižne prek-
murščine Vilka Novaka. Simpozij Dnevi Maksa 
Pleteršnika »Od Megiserja do elektronske izdaje 
Pleteršnikovega slovarja«, Pišece, 11. 9.

• Nemške izposojenke v govorih spodnje Zadrečke 
doline po pomenskih skupinah. 10. Arbeitstagung 
für bayerisch-österreichische Dialektologie, Celo-
vec, Avstrija, 21. 9. 

• Slovenski narečni slovarji s slovenskega zahoda v 

Italiji. Slovenski slavistični kongres »Živeti mejo«, 
Trst, Italija, 19. 10.

• Oblikoslovni podatki v (slovenskem) narečnem 
slovarju. Simpozij Obdobja 26 »Slovenska narečja 
med sistemom in rabo«, Ljubljana, 16. 11. 

danila zuljan Kumar
• Členitev po aktualnosti v narečnem besedilu. Sim-

pozij Obdobja 26 »Slovenska narečja med sistemom 
in rabo«, Ljubljana, 16. 11.

andreja žele
• Današnje slovaropisje na Inštitutu za slovenski 

jezik – stanje in perspektive. »Posvet o slovenskem 
jeziku«, SAZU, Ljubljana, 15. 5. 

• Današnja leksika med sistemom in aktualno rabo. 
Mednarodni znanstveni simpozij »Besedje sloven-
skega jezika«, Maribor, 18. 5. 

• Jezik Zofke Kveder kot odraz njene samosvojskosti. 
Strokovni kolokvij ob 80-letnici smrti Zofke Kve-
der »Recepcija njene ustvarjalnosti v 21. stoletju«, 
Praga, Češka, 7. 6. 

• Pristavočno-predložnye otnošenija v slovoobra-
zovatel'noj strukture glagola (na primere sloven-
skogo jazyka). Vabljeno predavanje »Zasedanie 
komisii po grammatičeskoj strukture slavjanskih 
jazykov pri meždunarodnom komitete slavistov«, 
Sankt-Peterburg, Ruska federacija, 12. 9.

• Naglaševanje v južnonotranjskih govorih (glede 
na naglasno teorijo S. Škrabca). 6. simpozij o delu 
p. Stanislava Škrabca »Škrabčeva naglasna teorija 
slovenskega knjižnega jezika in slovenska narečja«, 
Nova Gorica, 28. 9. 

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

Peter jurgec
• Univerza v Tromsøju na Norveškem, Center za 

napredni študij teoretičnega jezikoslovja, 1. 1.–31. 
12.: strokovno izpopolnjevanje. 

• Univerza Stanford, ZDA, 1.–27. 7.: poletna šola 
»Linguistic Institute«. 

Mija Michelizza
• Louvain-la-Neuve, Belgija, 15.–16. 9.: udeležba 

na delavnici Splet kot korpus (3rd Web as Corpus 
Workshop). 

jožica Škofic 
• Inštitut za hrvaški jezik in jezikoslovje v Zagrebu, 

Hrvaška, 13.–14. 2.: udeležba na dvodnevnem 
sestanku o sodelovanju pri uporabi in gradnji vna-
šalnega sistema ZRCola in gradnji dialektoloških 
podatkovnih baz za nacionalne in mednarodne 
geolingvistične projekte.

Poro_07_06.indd   41 18.6.2008   11:42:58



INŠTITUT ZA SLOVENSKI JEZIK FRANA RAMOVŠA

42

Peter Weiss
• Inštitut za hrvaški jezik in jezikoslovje v Zagrebu, 

Hrvaška, 13.–14. 2.: udeležba na dvodnevnem 
sestanku o sodelovanju pri uporabi in gradnji vna-
šalnega sistema ZRCola in gradnji dialektoloških 
podatkovnih baz za nacionalne in mednarodne 
geolingvistične projekte.

PedagošKo delo

Kozma ahačič
• Zgodovina slovenskega jezika; Slovenska književ-

nost I. Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi 
Gorici.

varja Cvetko orešnik
• Stara indijščina I, II; Historična fonetika indo-

evropskih jezikov; Historična morfologija indo-
evropskih jezikov I, II. Oddelek za primerjalno in 
splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani.

Metka Furlan
• Hetitščina; Laringalna teorija. Oddelek za primer-

jalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani.

apolonija Gantar
• Slovenski knjižni jezik 4; Leksikalna semantika in 

gramatika. Fakulteta za humanistiko Univerze v 
Novi Gorici.

nataša jakop
• Slovenski knjižni jezik 4: frazeologija in besedilo-

slovje. Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi 
Gorici.

Primož jakopin
• Računalništvo za filologe; Besedilo in računalnik; 

Uporaba XML TEI. Oddelek za slovenistiko in 
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Karmen Kenda - jež
• Sociolingvistika. Fakulteta za humanistiko Univer-

ze v Novi Gorici.

simona Klemenčič
• Pregled indoevropskih jezikov; Indoevropske 

starožitnosti; Esperanto (30-urni tečaj). Oddelek 
za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani.

Majda Merše
• Interpretacija starejših slovenskih jezikovnih spo-

menikov. Oddelek za slovanske jezike in književno-
sti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

vladimir nartnik
• Uvod v slovansko jezikoslovje. Oddelek za slo-

vanske jezike in književnosti Filozofske fakultete 
Univerze v Mariboru.

France novak
• Poslovno in uradovalno komuniciranje. Fakulteta 

za upravo Univerze v Ljubljani.
• Slovenski knjižni jezik 1. Oddelek za slovanske 

jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze 
v Mariboru.

• Slovenski knjižni jezik I. Fakulteta za humanistiko 
Univerze v Novi Gorici.

vera smole
• Zgodovinska slovnica in dialektologija I (Gla-

soslovje in naglas) in II (Dialektologija); Izbirni 
diplomski seminar iz dialektologije in lingvistične 
geografije. Oddelek za slovenistiko Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani.

• Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin (narečje 
kot izvorni temelj slovenskega jezika). Študijski 
modul Slovenske študije – tradicija in sodobnost na 
podiplomskem študijskem programu »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« v okviru 
Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU.

Marko snoj
• Indoevropska primerjalna slovnica: akcent in 

prevoji; Uvod v etimološko metodo in študij virov. 
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Matej Šekli
• Primerjalna slovnica slovanskih jezikov III: na-

glasoslovje (vaje). Filozofska fakulteta Univerze v 
Ljubljani.

• Slovenska dialektologija. Fakulteta za humanistiko 
Univerze v Novi Gorici.

jožica Škofic
• Uvod v jezikoslovje. Fakulteta za humanistične 

študije Koper Univerze na Primorskem.
• Slovenska dialektologija. Fakulteta za humanistiko 

Univerze v Novi Gorici.

danila zuljan Kumar
• Slovenski knjižni jezik I; Slovenska dialektologija. 

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gori-
ci.

mentorstvo

Primož jakopin je bil mentor mladi raziskovalki 
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doktorandki Miji Michelizzi in somentor pri 
magistrskem študiju Rolandu Dušanu Žižku na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Majda Merše je bila mentorica mlademu raziskovalcu 
doktorandu Kozmi Ahačiču (do 30. 6.).

vera smole je bila mentorica mladi raziskovalki 
doktorandki Mojci Žagar Karer.

jožica Škofic je bila mentorica mladi raziskovalki 
doktorandki Mojci Horvat (od 1. 10.).

Peter Weiss je bil somentor pri magistrskem študiju 
Barbare Zajšek na Filozofski fakulteti Univerze v 
Mariboru.

andreja žele je bila mentorica mlademu raziskovalcu 
doktorandu Petru Jurgcu in mladima raziskovalka-

ma doktorandkama Tanji Fajfar in Nini Ledinek 
(od 1. 10.).

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotna inštitutska bibliografija je dosegljiva na inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

spletni naslov: http://isjfr.zrc-sazu.si

summarY

The researchers and other staff members at the Fran 
Ramovš institute of the slovenian language have 
been working on the following programme and 
projects: Slovenian Language in Synchronic and Dia-
chronic Development, Slovenian participation in the 
Biblia Slavica international series, Research on Slov-
enian natural and cultural heritage, Military explan-
atory dictionary, Comparative studies of geographi-
cal appellatives in Macedonian, Slovenian toponymy 
and Slovenian legal terminology and the writing of 
the normative explanatory dictionary of legal terms, 
The lexicon and the course of lexical isoglosses in 
Slovene dialects in Austrian Carinthia, Vocabulary 
from the semantic field 'man' in Slovenian dialects: 
a geolinguistic presentation, Contemporary slovene 
lexicon (online language resources) and Research-
ing dialects and onomastics on the Slovene-Croatian 
border. Monographs, dissertations and papers deal-
ing with these topics have been published and several 
lectures were held.
In the section for lexicology work has continued on 
four dictionary projects, in the section for etymology 
and onomastics on four, in the section for the history 
of the Slovenian language on three and in the section 
for terminological dictionaries on sixteen dictionary 

projects. In the section for dialectology the compila-
tion of the Slovenian Language Atlas (SLA) corpus 
materials and the participation in General Slavonic 
Linguistic Atlas (OLA) and European Linguistic At-
las (ALE) international projects have continued. Re-
searchers at the Corpus Laboratory have continued 
the development of the Nova beseda text corpus, of 
the Web List of Slovenian Words and of the Abridged 
Version of the Slovenian Orthographic Code.
The digitalization of paper and card files has also 
continued in all sections of the institute and further 
efforts in developing software for lexicological and 
lexicographic purposes have been made (SlovarRed, 
Hist2000, SIMBola, ZRCola).

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: http://isjfr.zrc-sazu.si
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dr. J. Horvat

dr. M. Andrič

dr. D. Božič

dr. S. Ciglenečki

J. Dirjec

znanstveni svet

Akad. prof. dr. Rajko Bratož, znanstveni svetnik doc. 
dr. Slavko Ciglenečki, znanstveni svetnik dr. Janez 
Dular (predsednik), akad. prof. dr. Stane Gabrovec, 
višja znanstvena sodelavka dr. Jana Horvat.

Personalna sestava

Predstojnica: višja znanstvena sodelavka dr. Jana 
Horvat.
Znanstveni svetniki: doc. dr. Slavko Ciglenečki, dr. 
Janez Dular, doc. ddr. Andrej Pleterski, dr. Marjeta 
Šašel Kos, dr. Ivan Turk.
Višja znanstvena sodelavca: doc. dr. Dragan Božič, 
doc. dr. Anton Velušček.
Asistenti z doktoratom: doc. dr. Maja Andrič, dr. Bo-
rut Toškan, dr. Julijana Visočnik (od 12. 12. dalje), 
dr. Benjamin Štular (od 12. 12. dalje).
Strokovni sodelavec v humanistiki: mag. Primož Pa-
vlin.
Samostojni strokovni sodelavci v humanistiki: Mate-
ja Belak, Janez Dirjec, Sneža Tecco Hvala.
Višja strokovna sodelavka: Andreja Dolenc Vičič.
Strokovna sodelavka: Zvezdana Modrijan.
Asistenti: Lucija Grahek (MR), Ivan Marija Hrovatin 
(MR), Tina Milavec (MR), Tjaša Tolar (MR), Tina 
Žerjal (MR).
Samostojni strokovni delavki: Dragica Knific Lun-
der, Lucija Lavrenčič.
Tajnica: Breda Pavčič Justin.
Tehnika: Tamara Korošec, Drago Valoh.

temeljne razisKave

arheološke raziskave (P6-0064)
Vodja raziskovalnega programa: S. Ciglenečki.
Sodelavci: M. Andrič, D. Božič, J. Dular, L. Grahek, 
J. Horvat, I.M. Hrovatin, D. Knific Lunder, T. Mila-
vec, B. Pavčič Justin, A. Pleterski, M. Šašel Kos, T. 
Tolar, I. Turk, A. Velušček, J. Visočnik, T. Žerjal.

Paleolitske raziskave
V letu 2007 smo uredili in izdali prvi del monogra-
fije Divje babe I. Pripravljali smo drugi del, v kate-

rem bodo objavljene in interpretirane vse paleolitske 
najdbe. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci smo 
objavili vse najdbe koščenih konic iz Divjih bab I in 
njihove rekonstrukcije ter novo paleolitsko najdišče 
na prostem Suhi dol. Največji uspeh leta pa je bil, da 
so piščal iz Divjih bab I umestili na razstavo Human 
Origins v American Museum of Natural History v 
New Yorku, kar je izredno priznanje za slovensko 
arheologijo, hkrati pa pomeni sprejetje hipoteze o 
začetkih glasbe globoko v srednjem paleolitiku, vsaj 
kar zadeva ameriške strokovne kroge.

Neolitik in eneolitik
Za monografsko objavo v zbirki Opera Instituti 
Archaeologici Sloveniae smo pripravljali gradivo 
o izsledkih arheoloških in dendrokronoloških razi-
skav na Starih gmajnah (vzorčenja in sondiranja v 
letih 2002, 2004, 2006 in 2007) in Blatni Brezovici 
(vzorčenje v letu 2003). V monografiji bodo predsta-
vljeni arheološke terenske akcije, arheološke najdbe 
z interpretacijo, petrografske analize kamnitih sekir 
in rezulati dendrokronološih raziskav. V 20. zvezku 
serije Studi e ricerche sulla Gallia Cisalpina je v 
soavtorstvu izšel prispevek Le materie prime litiche 
nelle Valli del Natisone, kjer predstavljamo nekatere 
rezulate petrografskih analiz kamnitih sekir s posa-
meznih območij osrednje in zahodne Slovenije, Fur-
lanije-Julijske krajine ter Hrvaške.
V sodelovanju z različnimi oddelki Biotehniške fa-
kultete so bile opravljene genetske raziskave pečk 
vinske trte, raziskave lesa s Starih gmajn (sondiranje 
leta 2007), raziskave lesa iz Ljubljanice (pridobil dr. 
A. Gaspari) ter raziskave lesa iz Vrhnike (izkopava-
nje leta 2005). Opravljena je bila tudi identifikacija 
lesenih artefaktov: lesenega toporišča kamnite seki-
re, vretena, otroškega loka, drevaka z ledine Božje 
polje in poznoantičnega naperka. V teku so arheobo-
tanične raziskave rastlinskih ostankov s kolišč Ma-
harski prekop (vzorčenje leta 2005) in Stare gmajne 
(sondiranji v letih 2006 in 2007).
V marcu 2007 smo v okviru programa opravili do-
kumentiranje in vzorčenje novoodkritega drevaka z 
ledine Božje polje ob Iščici ter v sodelovanju z vo-
dnogospodarskim podjetjem Hidrotehnik izvedli ar-
heološki pregled večjega števila jarkov.

Utrjena prazgodovinska naselja na Dolenjskem
Opravili smo zaključno redakcijo monografije South-
Eastern Slovenia in the Early Iron Age (Settlement - 
Economy – Society), ki je izšla sredi leta. V tisk smo 

dr. M. Šašel Kos
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A. Dolenc Vičič

dr. J. Dular

I. M. Hrovatin

D. Knific Lunder

T. Tolar

oddali tri razprave in sicer o konjskih grobovih in 
pokopih konj v dolenjski halštatski skupini, o praz-
godovinskih gradbenih tehnikah in njihovi termi-
nologiji ter o najdišču Mihovo in severnih obronkih 
Gorjancev v prvem tisočletju pr. Kr. Za novo snujoči 
vojaški muzej smo napisali začetno poglavje z naslo-
vom Od prvega orožja in utrdb do prihoda Keltov.
Lucija Grahek, asistentka - mlada raziskovalka, je 
po končani analizi stratigrafskih podatkov in izde-
lavi kataloga keramičnega gradiva z železnodobnega 
gradišča Cvinger nad Virom pri Stični (93 tabel), v 
letu 2007 pričela s tipološko analizo obravnavane ke-
ramike. Na podlagi preko 1520 izrisanih in kataloško 
obravnavanih kosov je izdelala 38 korelacijskih ti-
poloških tabel. Na teh je predstavljenih 22 osnovnih 
oblikovnih skupin, ki pokrivajo celotno zbirko stiške 
naselbinske keramike (preko 9000 tipološko oprede-
ljivih kosov). Členitev osnovnih oblikovnih skupin 
na posamezne tipe in sama tipološka analiza sta še 
v teku.

Raziskave latenske dobe v Sloveniji
Za zbornik v čast Bibe Teržan smo v angleščini na-
pisali članek o srebrnem nakitu železnodobnih žensk 
v Furlanski nižini in v Posočju, v katerem smo obde-
lali srebrne certoške fibule, srebrne pletene ovratnice 
s tremi vozli in poznolatenske trakaste uhane vrste 
Repelc. Skupaj s Petrom Turkom, Janko Istenič, 
Nado Osmuk in Žigo Šmitom smo pripravili članek 
o novih predrimskih napisih v Posočju. Bronasti si-
tuli z Gradu pri Reki in iz naselja v Posočju, ki no-
sita vrezan oziroma vsekan po en venetski napis, sta 
bili zelo verjetni izdelani na območju sedanjega Tri-
dentinskega ali Benečije. V zvezi s pripravo objave 
železnodobnih najdb z najdišč pri Mokronogu smo 
prpravili slikovni del kataloga. Končali smo katalog 
poznolatenskih in rimskih grobnih najdb z območij 
Ljubljanske ceste in Okrajnega glavarstva v Novem 
mestu in za monografijo o tem grobišču napisali več 
študij, med njimi obsežne sintetične študije o fibu-
lah vrste Nova vas, usločenih fibulah vrste Idrija in 
o okvirastih sponah z enim ali z dvema kavljema. 
Za knjigo muzeja v Vidmu o latenskih in rimskih fi-
bulah smo pripravili sintetično predstavitev poznola-
tenskih dvodelnih fibul vrste Nova vas. 

Rimska doba
Dokončan in objavljen je bil članek Nauportus - zgo-
dnjerimska trgovska postojanka na Dolgih njivah na 
Vrhniki. Rezultati geofizikalne raziskave z več neod-
visnimi metodami.
V povezavi z raziskavami začetkov rimske dobe na 
jugovzhodnoalpskem prostoru smo prevzeli izvedbo 
zaščitnih arheoloških izkopavanj na avtocestnem 
priključku na Vrhniki (pogodba z Zavodom za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana). Iz-
kopali smo dve manjši površini na levem in desnem 
bregu Ljubljanice, pri čemer so bili odkriti sledovi 

rimskodobnega utrjevanja brežine. Raziskovanja so 
pomembna zaradi jasne stratigrafije, ki bo pripomo-
gla k natančni časovni umestitvi začetka rimskih 
gradbenih posegov na najdiščih Dolge njive in Breg.
Nadaljevalo se je delo na monografski objavi zgo-
dnjerimskega najdišča na Razdrtem.
Mlada raziskovalka Tina Žerjal je dokončala kera-
mične analize na najdišču Školarice ter gradivo stati-
stično obdelala po stratigrafskih sklopih.

Antični literarni viri za vzhodnoalpski prostor in za-
hodni Balkan
V članku o medkulturni komunikaciji v grških mi-
toloških zgodbah in legendah so bili v enem od po-
glavij izvrednoteni tisti Strabonovi odlomki iz prvih 
dveh knjig, ki se nanašajo na kritiko Homerjevih 
epov filozofa in geografa Eratostena ter še nekaterih 
drugih Strabonovih predhodnikov. Grški zgodovinar 
in geograf Strabon, ki je živel v času Cezarja in Av-
gusta, avtor izgubljenega zgodovinskega dela ter Ge-
ografije v 13 knjigah, je namreč v prvih dveh, ki sta 
nekakšen uvod v njegovo monumentalno geografsko 
delo, skušal izvrednotiti dela svojih predhodnikov 
ter je med drugim zagovarjal tezo, da podatki v Ho-
merjevi Ilijadi in Odiseji temeljijo na resničnosti, le 
interpretirati jih je včasih potrebno »alegorično«. 

Rimski napisi Slovenije
Nadaljevalo se je delo na epigrafski datoteki ter fo-
toteki rimskih napisov Emone in njenega upravne-
ga teritorija. Napisana je bila študija o keltskih bo-
žanstvih v Celeji in njenem teritoriju, predvsem s 
stališča posvetiteljev oltarjev in drugih zaobljubnih 
napisov.
Mentorstvo mladi raziskovalki Julijani Visočnik, ki 
se je formalno končalo ob koncu leta, je ozko pove-
zano s preučevanjem rimskih napisov Celeje.

Poznoantične raziskave
Raziskovalno delo je bilo osredotočeno na pripra-
vo monografije o poznoantični naselbini Tonovcov 
grad pri Kobaridu. Tako so bili analizirani bivalni 
kot sakralni stavbni sklopi in ovrednoteno zaporedje 
nastanka posameznih faz naselbine. Posebna pozor-
nost je bila posvečena umeščenosti najdišča v okvir 
sočasne poselitve v drugi polovici 4. st., ko je utrdba 
funkcionirala kot pomembna točka v sistemu Clau-
stra Alpium Iuliarum, in v 6. st., ko je mogoče na njej 
opazovati kompleks, ki je v sebi združeval elemen-
te utrjene naselbine, vojaške postojanke, sakralnega 
centra in verjetno tudi pribežališča. Analogije so po-
kazale, da ji je mogoče najti vzporednice za vsako od 
navedenih namembnosti, vendar je kot sinteza vseh 
navedenih doslej brez primerjav v širšem območju 
alpskega prostora in zahodnega Balkana. Končana je 
bila tipološka in tehnološka analiza grobe keramike 
s Tonovcovega gradu, nadaljevalo pa se je zbiranje 
analogij za grobo keramiko z območja zahodne Slo-

Poro_07_06.indd   46 18.6.2008   11:43:03



INŠTITUT ZA ARHEOLOGIJO

47

T. Korošec 

L. Lavrenčič

S. Tecco Hvala

Z. Modrijan

B. Pavčič Justin

mag. P. Pavlin

venije in Furlanije. Večina kovinskega in steklenega 
gradiva s Tonovcovega gradu je bila ovrednotena, 
umeščena v stratigrafske kontekste in primerjana z 
ostalim tovrstnim gradivom s prostora današnje Slo-
venije. Poglobili smo se v nekatere časovno boljše 
opredeljive predmete, ki bodo lahko pripomogli k 
natančnejšemu določevanju obdobij poselitve te na-
selbine. 
Začeli smo z revizijo dokumentacije in gradiva izko-
pavanj višinske naselbine Korinjski hrib nad Velikim 
Korinjem, ki so potekala med leti 1982-1983. Glede 
časovnih obdobij poselitve so prvi rezultati pokazali 
podobno sliko kot na Tonovcovem gradu.
Med pripravljalnimi deli za monografsko obdelavo 
antičnega obdobja zgodovine Slovencev, smo razi-
skovali sistem vojaških utrdb in komunikacij v zaho-
dni Sloveniji, da bi lažje razumeli delovanje zapor-
nega sistema Claustra Alpium Iuliarum kot tudi širše 
zasnove obrambe Italije v poznorimski dobi. Pri tem 
se je pokazala gosta mreža manjših komunikacij, ki 
so ob glavni vpadnici preko Hrušice omogočale do-
stop v Italijo manjšim oddelkom, kot tudi strateško 
postavljene utrdbe, ki so jih varovale.

Vzhodne Alpe v staroslovanskem obdobju
Nadaljevali smo pripravo objave zgodnjesrednjeve-
ške naselbine na Pristavi na Bledu. Za tisk smo pri-
pravili prvo knjigo, ki predstavlja zgodovino arheo-
loških raziskav na Bledu, še zlasti na Pristavi, prina-
ša izkopane predmete, stavbe, poti in druge sorodne 
najbe ter živalske ostanke. Vse to razporeja v najd-
beno okolje in nudi celosten pregled, ki je potreben 
za razumevanje izsledkov terenskih raziskav, ki so 
potekale med leti 1943 in 1985. Druga knjiga pomeni 
že interpretativni korak, ki rekonstruira kuhinjsko 
kulturo v zgodnjem srednjem veku kot tisto dejav-
nost, ki je zapustila najmočnejše arheološke sledove. 
Z razumevanjem kuhinjskih postopkov razumemo 
arheološke najdbe in obratno ter hkrati preidemo 
od predmetov v podobo življenja v preteklosti. Tako 
smo dobili vpogled v kuhinjsko kulturo starih Slova-
nov, njene stike s sosedi ter njen razvoj v poznejših 
stoletjih.

arheološke in palinološke raziskave na ljubljan-
skem barju (J6-6348-0618)
Vodja projekta: A. Velušček
Sodelavci: M. Andrič, J. Dirjec, Z. Modrijan, S. Te-
cco Hvala
Nadaljevanje intenzivnih arheoloških raziskav na 
Ljubljanskem barju je bilo zagotovljeno s temeljnim 
triletnim projektom Arheološke in palinološke razi-
skave na Ljubljanskem barju, ki pa se je z letom 2007 
tudi zaključil. Poudariti je potrebno, da je šlo za pro-
jekt, ki je bil zastavljen izrazito multidisciplinarno; 
takšni so tudi rezultati. 
V letu 2007 smo v okviru projekta raziskovali na 
območju koliščarske naselbine Stare gmajne pri Ver-

du. Arheološke terenske raziskave so potekale od 
26. 6. do 19. 7. 2007 na parceli št. 1268 k. o. Verd. 
S sondiranjem smo želeli pridobiti čimveč podatkov 
o metalurški dejavnosti v koliščarski naselbini, saj 
smo sondo zastavili na območju, kjer smo leta 2004 
odkrili ostanke vsaj dveh livarskih posod oz. kalu-
pov. Naslednji cilj je bil pridobiti čimveč podatkov 
o paleokolju in ekonomiji koliščarjev. Pomembno je, 
da smo v sodelovanju z baselsko univerzo na meto-
dološko primerljiv način pobirali vzorce za arheobo-
tanične raziskave. 
S sondiranjem smo potrdili obstoj livarske delavnice 
na kolišču. V sondi smo naleteli na številne fragmen-
tirane ostanke livarskih posod. Med najpomembnej-
šimi najdbami je vsekakor treba izpostaviti tudi v 
celoti ohranjen kalup, ki je najverjetneje iz kamna. 
Zanimiva najdba je tudi rogovinasta sekira z ohra-
njenim lesenim toporiščem.
V okviru sondiranja je bilo 18. in 19. 7. opravljeno 
palinološko in sedimentološko vzorčenje. Pobrani so 
bili tudi vzorci za dendrokronološke raziskave.
V okviru raziskovalnega projekta je potekala pelo-
dna analiza vzorcev sedimenta, ki so bili pobrani na 
lokaciji Stare Gmajne med izkopavanji leta 2006. M. 
Andrič in A. Golyeva sta tudi analizirali rezultate 
pelodne analize in analize fitolitov z lokacije Blatna 
Brezovica ter pripravili skupno objavo. 

zooarheološke raziskave eneolitskih najdišč v 
sloveniji (podoktorski projekt, Z6-7175-0618)
Vodja projekta: A. Velušček.
Sodelavec: B. Toškan.
Nadaljevanje arheozooloških raziskav prazgodovin-
skih najdišč z Ljubljanskega barja je bilo osredoto-
čeno na obdelavo kostnega gradiva s kolišča Zalo-
žnica pri Kamniku pod Krimom. Nadaljevala se je 
tudi študija eneolitskih favnističnih ostankov zunaj 
območja Ljubljanskeg barja; v tem smislu so bile 
determinirane najdbe s Spahe, Gradca pri Mirni in 
Male Triglavce. Na najdišču Stare gmajne pri Verdu 
je bilo junija in julija izvedeno arheološko sondiranje 
(sonda površine 3x5 m), ki je ponudilo nove favni-
stične najdbe. Njihova obdelava bo omogočila prido-
biti nova znanja o porazdelitvi favnističnih ostankov 
v prostoru v odvisnosti od namembnosti posameznih 
delov vasi.

za svobodo domovine. Fronta v julijcih 1915-1917 
(CRP-projekt, M6-0161)
Vodja projektnega sklopa Območje soške fronte od 
bronaste dobe do zgodnjega srednjega veka: D. Bo-
žič.
Sodelavci: D. Božič, M. Belak, S. Ciglenečki, J. Du-
lar, L. Lavrenčič, D. Valoh. 
V letu 2007 smo opravili terenske preglede na 45 po-
trjenih oziroma morebitnih strateških točkah v Po-
sočju. Celotno območje smo razdelili na šest con: 1) 
Bovško in Kobariško, 2) Tolmin, 3) dolina Bače, 4) 
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dolina Idrijce, Cerkno in Šentviška planota, 5) levi 
breg Soče z Banjško planoto in 6) desni breg Soče z 
Goriškimi Brdi. Terenske preglede smo pisno in foto-
grafsko dokumentirali. Kjer je bilo mogoče, smo vi-
dne ostanke utrdbenih sistemov skicirali na načrtih v 
merilu 1:10.000. Delno smo pripravili predstavitve v 
Power Pointu. Na najdiščih Der in Sv. Volar pri Robiču 
ter Gradič nad Kobaridom je bilo opravljeno tudi la-
sersko skeniranje, ki je dalo zelo dobre rezultate zlasti 
na Deru in Sv. Volarju. Zelo jasno se je pokazal potek 
obrambnih nasipov, ki jih sicer zaradi goste zaraščeno-
sti sploh ne bi mogli ugotoviti. 

Študija postavitve muzejske razstave slovenske 
vojske in vojaške zgodovine v vojaškem muzeju 
slovenske vojske v objektu Kadetnica v Mariboru 
(CRP-projekt, M6-0161)
Vodja projekta: M. Šašel Kos.
Sodelavci: D. Božič, S. Ciglenečki, J. Dular, J. Horvat, 
P. Pavlin, A. Pleterski, M. Šašel Kos, A. Velušček, J. 
Dežman, T. Nabregoj, A. Vovko, M. Štepec, N. Strlič, 
M. Perovšek Tominšek, M. Turk, M. Kokalj Kočevar.
Pripravljene so bile pregledne študije za uvodni del 
kataloga Kdor želi mir, je pripravljen na vojno (Vo-
jaška in vojna zgodovine slovenskega ozemlja od 
prazgodovine do samostojne države), ki bo spremljal 
razstavo v Vojaškem muzeju Slovenske vojske.

Kulturna dediščina Krvavca - priprava tu-
rističnega produkta in njegovega vodenja. 
(L6–9233–0618–06)
Vodja projekta: A. Pleterski
Sodelavci: M. Andrič, M. Belak, A. Breznik, L. La-
vrenčič, B. Štular.
V prvi fazi projekta želimo ugotoviti stavbne, ku-
hinjske in bivalne sledove zgodnjesrednjeveškega 
selišča na krvavškem Bleku. Zato smo nadaljevali s 
terensko raziskavo bolje ohranjenega dela. Našli smo 
kultno jamo, ki je bila zapolnjena s kamni, žganino, 
delom lonca in zapičenim nožem. Nadalje smo od-
kopali ostanke hiše, ki je slonela z dvema stenama 
in tremi vogali na suhozidu, četrti pa je moral biti 
podprt z navpičnim brunom. Stavba je bila opuščena 
skupaj s posodjem v notranjosti. Najdbe smo pozneje 
informatizirali in raziskali sestavljivost. Prav tako je 
bil pripravljen prvi programski osnutek krvavškega 
muzeja na prostem.

informacijski sistem za arheološko dediščino slo-
venije (J-69033-0618)
Vodja: J. Dular
Sodelavci: A. Pleterski, S. Tecco Hvala, Z. Modrijan, 
P. Pehani.
Cilj projekta je vzpostavitev informacijskega sistema 
za arheološko dediščino na internetu, ki bo prispe-
val k večji preglednosti nad stanjem raziskav ter k 
učinkovitejši izmenjavi podatkov in informacij. V 
prvi fazi smo izdelali prototip podatkovne zbirke in 

vnosni obrazec za registriranje najdišč. Zbrali in pri-
pravili smo podatke v obliki formularjev za znana 
najdišča na področju ljubljanske regije in jih opremili 
z geografskimi koordinatami, v kolikor so to dopu-
ščali podatki iz objav. Faza testiranja internetne apli-
kacije je zaključena s poskusnim vnosom 454 enot. 

drugo delo in dejavnosti

Razstave
Dediščina Ostrorogega Jelena. Avtorji: A. Velušček, 
M. Andrič, B. Toškan (Inštitut za arheologijo), K. 
Čufar (Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulte-
ta Univerze v Ljubljani). Sodelavci: T. Korošec, M. 
Belak (Inštitut za arheologijo), občine Borovnica, 
Brezovica, Ig in Vrhnika, Mestni muzej Ljubljana 
in Narodni muzej Slovenije. Ljubljana, gostovanje v 
Novem mestu.
Dekle je po vodo šlo. Rimski vodnjak iz Suhadol. Av-
torica Jana Horvat, sodelavci: Tamara Korošec, Ma-
teja Belak, Dragutin Valoh, Dragica Knific Lunder. 
Organizacija Medobčinski muzej Kamnik. Knjižni-
ca v Komendi.
Navport med Jadranom in Donavo. Nova arheološka 
raziskovanja na Vrhniki. Avtorji: Jana Horvat, Tjaša 
Tolar, Tina Žerjal, Benjamin Štular, Anton Velušček, 
Janez Dirjec (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU), 
Pavla Peterle Udovič (samostojna raziskovalka), 
Milan Lovenjak, Branko Mušič (Oddelek za arheo-
logijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), 
Katarina Čufar (Oddelek za lesarstvo, Biotehniška 
fakulteta, Univerza v Ljubljani). Sodelavci: Tamara 
Korošec, Mateja Belak, Sneža Tecco Hvala, Drago 
Valoh, Dragica Knific Lunder. Spomeniškovarstveni 
center, Zavod za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je, Ljubljana.
Našli smo zaklad. Avtorji: P. Kos, T. Kajfež, A. Mi-
škec, M. Pflaum, Z. Milić, Ž. Šmit, M. Culiberg, G. 
Pajagić Bregar, J. Visočnik. Narodni muzej Sloveni-
je, Ljubljana.
Kamni govorijo. Avtorici: S. Djura Jelenko (Pokra-
jinski muzej Slovenj Gradec), J. Visočnik (Inštitut za 
arheologijo). Koroški pokrajinski muzej, enota Rav-
ne na Koroškem. 

Razno
V okviru intenzivnih arheoloških raziskav na Lju-
bljanskem barju sta Inštitut za arheologijo ZRC 
SAZU in KUD Fran Govekar Ig organizirala novi niz 
tematskih predavanj na Igu pod skupnim naslovom 
Barje, ali te poznam. Predavatelji so bili M. Deter-
ding (o potresih, s poudarkom na potresni ogroženo-
sti Ljubljanskega barja), T. Tolar (o rastlinstvu v dobi 
koliščarjev), dr. A. Gaspari (o arheoloških zakladih 
Ljubljanice) in dr. J. Horvat (o rimskodobni Vrhniki 
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– Navportu, s poudarkom na predstavitvi izsledkov 
najnovejših arheoloških raziskav).

Sodelavci Inštituta so opravljali še naslednje dejav-
nosti:
D. Božič je član uredniških odborov revije Arheolo-
ški vestnik in zbirk Situla ter Katalogi in monogra-
fije.
S. Ciglenečki je član uredniškega odbora pri revijah 
Arheološki vestnik in National Geographic Junior. 
Prav tako je član Sveta za humanistiko pri ARRS, 
Sveta javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje in 
član Komisije za arheološka raziskovanja pri Mini-
strstvu za kulturo RS.
J. Horvat je članica uredniških odborov revije Arhe-
ološki vestnik in monografske serije Opera Instituti 
Archaeologici Sloveniae.
A. Pleterski je član uredništva mednarodnega zbor-
nika Studia Mythologica Slavica in monografske 
serije Opera Instituti Archaeologici Sloveniae. So-
deloval je pri projektih Register nesnovne dediščine 
(CRP V6–0276; vodja: dr. Naško Križnar) in Traj-
nostni razvoj varovanih območij – celostni pristop 
in aktivna vloga države, trajnostno gospodarjenje v 
varovanih območjih z vidika doseganja skladnejše-
ga regionalnega razvoja (CRP V5–0298; vodja: dr. 
Dušan Plut).
A. Velušček je sodeloval v projektni skupini Barje 
za pripravo odloka za razglasitev Ljubljanskega barja 
za spomenik državnega pomena. Sodeloval je tudi v 
projektni skupini za pripravo nacionalne nominacije 
kolišč na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

KnjiŽniCa in doKumentaCija

Arheološki kataster Slovenije (ARKAS)
V letu 2007 smo nadgradili arheološki informacijski 
sistem Inštituta za arheologijo ARKAS GIS z inter-
netnim vnosom. Delo je obsegalo zbiranje in pripravo 
podatkov o arheoloških najdiščih znotraj topograf-
skega področja Ljubljane: na območjih Kamniške 
Bistrice, Komende, Kresnic, Krke, Litije, Logatca, 
Lukovice, Medvod, Mengša, Moravč, Motnika, Pod-
peči – Preserij, Podtabora pri Grosupljem, Polhovega 
Gradca in Prežganja. Vnesenih je bilo 454 enot. 

Dokumentacija
Dokumentacijska dejavnost Inštituta za arheologijo 
vključuje trajno skrb za urejanje, hranjenje in do-
stop do dokumentarnega gradiva (fototeke, plano-
teke, elaboratov in poročil, topografskih zapisnikov 
ipd.) ter dopolnjevanje in vzdrževanje podatkovnih 
baz ter spletnih strani. Poleg tega vključuje terensko 
delo: meritve, vzorčenja in izkopavanja ter izdelavo 
terenske dokumentacije, načrtov in pregledovanje 
vzorcev. V letu 2007 so terenske raziskave potekale 

na več arheoloških lokacijah (na Ljubljanskem barju, 
na Vrhniki in na Krvavcu). Pri izvajanju raziskoval-
nega programa in projektov nudi strokovno tehnično 
podporo, to je risanje, digitaliziranje, skeniranje in 
pripravo slikovnega gradiva za različne oblike pre-
zentacij rezultatov znanstveno raziskovalnega dela; 
ob tem pa še računalniško grafiko, oblikovanje in 
prelom ter tehnično urejanje Arheološkega vestnika 
(številka 58, 2007) in Opere Instituti Archaeologici 
Sloveniae (zvezka 12 in 13, 2007). V tem letu je bilo 
risarsko dokumentirano gradivo z najdišč: Krvavec, 
Mali grad, Mihovo, Mokronog, Potočka zijalka, 
Pržan, Spaha, Tonovcov grad, Vrhnika ter izdelan 
digitalni načrt arheološkega najdišča na območju 
Ormoža. V dokumentacijsko dejavnost sodi tudi so-
delovanje pri pripravi katalogov, analizah gradiva in 
pri objavah. V letu 2007 je bila izvedena preselitev 
originalnega arhivskega gradiva Inštituta v ustre-
znejši prostor.

Libera. Računalniška zbirka literature o zgodnjem 
srednjem veku
Redno smo obdelovali novo literaturo in opravljali 
statistični nadzor uporabe. Ta kaže trdno jedro upo-
rabnikov, ki zlagoma narašča in ki svoje znanje iska-
nja možnosti zbirke postopoma večajo.

ZBIVA. Zbirka zgodnjesrednjeveških arheoloških 
podatkov za vzhodne Alpe in obrobje. Sprotno smo 
zbirali novo literaturo ter vnašali podatke o grobovih 
in predmetih. Vnosni sistem uporabljajo pri svojem 
delu tudi študenti.

Knjižnica
S šestimi akcesijami se je knjižnični fond povečal 
za 971 enot. 206 obiskovalcev je knjižnico obiska-
lo 522-krat. Na dom smo izposodili 1016 zvezkov, 
v čitalnico pa 360. Vzpostavili smo dve novi redni 
zamenjavi.

PuBliKaCije inštituta

Arheološki vestnik 58, 2007.
Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi : po-
selitev, gospodarstvo, družba. J. Dular, S. Tecco 
Hvala. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 
Založba ZRC, 392 str. (Opera Instituti Archaeologici 
Sloveniae, 12).
Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleisto-
cena v Sloveniji. Del 1: Geologija in paleontologija. 
Ur. I. Turk. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC 
SAZU, Založba ZRC, 478 str. (Opera Instituti Ar-
chaeologici Sloveniae, 13).
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mednarodno sodelovanje

• Arbeitskreise für Unterwasserarchäologie, Av-
strija, Nemčija, Švica: aktivno sodelovanje v 
mednarodnem združenju raziskovalcev za podvo-
dno arheologijo in arheologijo mokrih tal.

• Arheološki inštitut Slovaške akademije znanosti, 
Nitra: mednarodni slovensko–slovaški znanstve-
ni projekt Računalniška arheološka podatkov-
na zbirka zgodnjesrednjeveških artefaktov. BI–
SK/05–07–010.

• Delo na evropskem projektu Balkan v antiki (A 
European Research Group History and Archae-
ology of the Balkans), ki ga koordinira prof. dr. 
Jean Luc Lamboley z univerze v Grenoblu in pri 
katerem je M. Šašel Kos udeležena kot članica 
znanstvenega odbora, se je nadaljevalo kot je bilo 
načrtovano. 

• Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
dell’Università di Trieste, Trst: proučevanje ka-
mnitih sekir. 

• Inštitut za arheologijo in Muzeologijo Filozofske 
fakultete, Masarykova univerza, Brno: mednarodni 
slovensko–češki znanstveni projekt Zgodnje nea-
grarne naselbine kot prostor prenosa idej in zna-
nja v srednjeveški Evropi (BI–CZ/07–08–016).

• Inštitut za arheologijo Poljske akademije znanosti, 
Warszawa: medakademijski znanstveni projekt 
Slovani kot sestavina kulturnega mozaika Evrope. 
Primerjalne študije in regionalne raziskave.

• Koordinatorstvo dela na rimskih napisih Slove-
nije v okviru mednarodnega projekta nove izdaje 
rimskih napisov Norika in Panonije (Corpus in-
scriptionum Latinarum) v okviru Berlinsko-bran-
denburške akademije.

• Mednarodna projektna skupina UNESCO »Lake 
dwellings«.

• Mednarodni projekt Informatizirani atlas antič-
nega Jadrana (francoski program Eco-net 2007). 
Vodi Univerza v Bordeauxu (F. Tassaux), sodelo-
vanje z Univerzo v Zadru in Inštitutom za arheo-
logijo.

• Priprava mednarodnega projekta Interaktivni 
atlas antičnega Jadrana za FP7. Koordinira Inšti-
tut za arheologijo ZRC SAZU, sodelujejo: Inštitut 
za prostorske in antropološke študije ZRC SAZU, 
univerze iz Bordeauxa, Grenobla, Trsta, Padove, 
Bologne, Macerate, Barija, Lecce, Pule in Zadra 
ter Arheološki inštitut iz Tirane in Francoska šola 
v Rimu. Organizirana je bila mednarodna delav-
nica Interaktivni atlas antičnega Jadrana, Lju-
bljana 17.–21. junij 2007

• Slovensko-ruski bilateralni raziskovalni projekt 
Rekonstrukcija paleookolja s pomočjo analize 
rastlinskih in živalskih mikrofosilov v kultur-
nih plasteh slovenskih arheoloških najdišč (BI-
RU/05-07-012). Dr. Alexandra Golyeva (Geograf-

ski inštitut Ruske akademije znanosti) opravlja 
analizo fitolitov, M. Andrič pa analizo peloda na 
izbranih arheoloških in paleoekoloških najdiščih 
v Sloveniji.

• Universita Cattolica di Milano in Museo civico 
Udine, Videm: Poznoantične utrjene naselbine v 
zahodni Sloveniji in severovzhodni Italiji.

• Universita di Trieste, Trst: Late Roman glazed 
pottery project.

• University of Basel, Basel: sodelovanje na podr-
čju paleobotaničnih raziskav.

• Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara 
HAZU, Zagreb: ornitofavna v JV Alpah.

• Združenje za grško in rimsko epigrafiko (Asso-
ciation internationale d’épigraphie grecque et 
latine): sestanek predsedstva AIEGL v Bertinoru, 
23.6.

oBisKi na inštitutu

• Beata Černicka, Arheološki inštitut Slovaške aka-
demije znanosti, Nitra, delovni obisk v okviru 
mednarodnega projekta Računalniška arheološka 
podatkovna zbirka zgodnjesrednjeveških artefak-
tov, 24. 10.–6. 11.

• Chiara Magrini, Francesa Sbarra, Univerza v Tr-
stu, Italija, marec.

• Christoph Gutjahr, Graz, Avstrija. 12.–18. 2., 
13.–17. 3., 25.–29. 5., 28. 12.–7. I. 2008.: delovni 
obiski v okviru študija zgodnjesrednjeveških 
najdišč in priprave doktorskega dela.

• Francesco Boschin. Civico Museo di storia natu-
rale di Trieste, Trst, Italija. 1.10.–31.12.

• Hansjörg Ubl z Dunaja in mag. Josef Löffl iz Re-
gensburga, oktober.

• Hermann Parzinger, Deutsches archäologisches 
Institut, Berlin, Nemčija: 24.-26. 5. (študijski 
obisk).

• Jiří Macháček, Inštitut za arheologijo in Muzeo-
logijo Filozofske fakultete, Masarykova univerza, 
Brno, delovni obisk v okviru mednarodnega slo-
vensko–češkega znanstveni projekt Zgodnje nea-
grarne naselbine kot prostor prenosa idej in zna-
nja v srednjeveški Evropi, 2.–8. 9.

• Jozef Zábojník, Arheološki inštitut Slovaške aka-
demije znanosti, Nitra, delovni obisk v okviru 
mednarodnega projekta Računalniška arheološka 
podatkovna zbirka zgodnjesrednjeveških artefak-
tov, 23. 7.–5. 8.

• Klara Markova. Archaeological Institute, Slovak 
Academy of Sciences, Nitra, Slovaška. 18.–23. 6.

• Krešimir Filipec, Univerza v Zagrebu, Hrvaška: 
študijski obisk, september.

• Kurt Karpf, Mestni muzej Beljak, delovni obisk 
v okviru priprave objave najdišča St. Peter bei 
Edling, 14. 11.
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• Luca Villa, Universita Catolica di Milano, Italija, 
maj.

• Marek Dulinicz, Inštitut za arheologijo in etnologi-
jo Poljsek akademije znanosti, Warszawa, medaka-
demijska zamenjava, 27. 9.–4. 10.

• Martin Luik, Stuttgart, Nemčija: 4. 10. (delovni 
obisk).

• Maurizio Buora, Museo civico Udine, Videm, Ita-
lija, maj. 

• Paul Gleirscher, Koroški muzej v Celovcu (nekaj-
krat pomladi in jeseni).

• Peter Gamper, Dellach, Avstrija: 22.–31.1. (študij-
ski obisk).

• Petr Dresler, Inštitut za arheologijo in Muzeologijo 
Filozofske fakultete, Masarykova univerza, Brno, 
delovni obisk v okviru mednarodnega slovensko–
češkega znanstveni projekt Zgodnje neagrarne 
naselbine kot prostor prenosa idej in znanja v sre-
dnjeveški Evropi, 27. 8.–25. 9.

• Richard Talbert, univerza Chapel Hill v Severni 
Karolini (1.–4. 6.)

• Stefanie Jacomet. University of Basel, Basel, Švi-
ca. 12. 7.

• Ulla Steinklauber, Joanneum Graz, Avstrija, ju-
lij.

• V okviru mednarodne delavnice Interaktivni atlas 
antičnega Jadrana, Ljubljana 17.–21. junij 2007, 
so inštitut obiskali: Slobodan Čače, Lucijana Še-
šelj (Univerza v Zadru), Yann Rivière (Francoska 
šola v Rimu), Johanny Reboton (Univerza v Gre-
noblu), Antonio Marchiori (Univerza v Padovi), 
Nelly Martin, Francis Tassaux (Univerza v Bor-
deauxu), Robert Matijašić, Klara Bursić - Mati-
jašić (Univerza v Puli), Paola Donati Giacomini 
(Univerza v Bologni), Claudio Zaccaria, Vanna 
Vedaldi-Iasbez (Univerza v Trstu), Altin Sken-
deraj, Shpresa Gjongecaj-Vangjeli (Arheološki 
inštitut Tirana), Giovanni Mastronuzzi (Univerza 
v Lecce), Roberto Perna (Univerza v Macerati), 
Maria Domenica De Filippis in Gianluca Mastro-
cinque (Univerza v Bariju).

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

Maja andrič
Arheologija in palinologija – kako dobro se po-• 
znamo in kako uspešno sodelujemo?, M. Andrič, 
predavanje na letni predstavitvi arheoloških razi-
skav Slovenskega arheološkega društva, Ormož, 
7. 3.
Narava in prisotnost človeka v Julijskih Alpah • 
skozi arheološka obdobja, M. Andrič in M. Ogrin, 
predavanje na 1. mednarodnem festivalu alpskega 
cvetja, Bohinjska Bistrica, 28. 5.
The Holocene vegetation development and human • 

impact on the Slovenian landscape, M. Andrič, 
predstavitev na 17. mednarodnem kongresu 
INQUA, Cairns, 28. 7.-3. 8.
Changes of Late Quaternary Vegetation and • 
Hydrology on Ljubljansko barje (Slovenia), M. 
Andrič, B. Kroflič, M. Toman, N. Ogrinc, T. 
Dolenec, M. Dobnikar, B. Čermelj, predstavitev 
na 17. mednarodnem kongresu INQUA, Cairns, 
28. 7.-3. 8.
Vegetacija v okolici Mlake zadnjih 10.000 let in • 
vpliv prvih kmetov na pokrajino v krajinskem par-
ku Lahinja, M. Andrič, predavanje v Dragatušu, 
organizator: Razvojno informacijski center Bela 
krajina in Društvo za razvoj podeželja Krnica, 26. 
9.

dragan božič
V peklu so hudobi duhovi iz takimi strašnim • 
Grablami namalani. Poznorimske zakladne najd-
be orodja na Dolenjskem in v drugih predelih 
Slovenije. Knjižnica, Mirna, 13. 11.

slavko Ciglenečki
Arheološka slika območja Jurklošter• , preda-
vanje na znanstvenem simpoziju o preteklosti 
Jurkloštra in njegove okolice, kartuzija Jurklošter, 
Jurklošter, 8. 6.
Einige Beispiele der Praesentation spaetantiker • 
Hohensiedlungen in Slowenien, predavanje na po-
svetovanju I sistemi fortificati: dalla conoscenza 
alla valorizzazione, Sala consiliare, Artegna, 14. 
12.
Gradišče pri Dunaju in njegova vpetost v prazgo-• 
dovinsko in antično poselitev Posavja, predavanje 
na posvetovanju Dunaj, prazgodovinsko gradi-
šče, ki živi in zdravi še danes, Dvorana v parku, 
Krško, 27. 10.

janez dular
Eisenzeitliche Höhensiedlungen im Südostalpen-• 
raum. Universität Innsbruck, 17. 4.
Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. • 
Dolenjski muzej Novo mesto, 16. 10.
Kralji, knezi, poglavarji? Pogled na družbo že-• 
leznodobne Dolenjske. Dnevi arheologije 2007, 
Piran, 27. 10. 

jana horvat
Arheološka odkritja v slovenskem visokogorju.•  
Cankarjev dom Ljubljana, 8. 2. 
Rimski vodnjak iz Suhadol• . Radio Slovenija, 1. 
program, 6. 4.
Navport - trgovska postojanka med Jadranom in • 
Donavo. Ig, 26. 4.
Začetek rimske dobe na jugovzhodnoalpskem • 
prostoru. Nastopno predavanje na Podiplomski 
šole Politehnike Nova Gorica, Ljubljana, 14. 6.
Navport v avgustejskem obdobju.•  Videm, 24. 10.
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Začetek rimske trgovine vzdolž jantarjeve poti.•  
Predavanje na mednarodni konferenci Arheologija 
obalnih pokrajin v perspektivi globalnih klimat-
skih sprememb - Projekt Interreg Italija-Slovenija 
Severni Jadran, Trst, 9. 11. 

tjaša Korenčič
Ljubljansko barje, • nastop na Televiziji Slovenija 
(I. program): oddaja Dobro jutro. Ljubljana, 16. 4.
Paleobotanične raziskave, • predstavitev arheolo-
ških raziskav iz leta 2006, Muzej Ormož, 7. 3.
Grapes (Vitis vinifera ssp. L.) from two archaeo-• 
logical sites in Slovenia: wild or cultivated? - te-
sting with a DNA method, T. Korenčič, J. Jakše, 
Z. Korošec-Koruza, predstavitev posterja na 14. 
mednarodnem simpoziju delovne skupine za pa-
leoetnobotaniko, Władysław Szafer Institute of 
Botany, Kraków, 17.–23. 6.

zvezdana Modrijan
Glazed pottery from Korinjski hrib and Tonovcov • 
grad (Slovenija), Predavanje na mednarodnem 
simpoziju, Carlino, Italija, 14.–15. 12. 

andrej Pleterski
Prostor in stara vera• , Muzejsko društvo Idrija, 
Idrija, 23. 1.
Podnice in še kaj• , okrogla miza Slovenskega ar-
heološkega društva, Narodni muzej, Ljubljana, 
15. 2.
Kolo sv. Katre• , Galerija Srečišče Celice, Ljubljana, 
22. 2.
Kolo sv. Katre• , Zgodovinsko društvo Bohinj, 
Bohinjska Bistrica, 9. 3.
Kolo sv. Katre• , Farno društvo Koroška Bela, 
Koroška Bela, 31. 3.
Križ krkočanskega kamna• , Društvo Histria, 
Krkavče, 18. 5.
Myth and Slavic identities• , Poletna šola Meta 
Humanistika, Fakulteta za humanistične študije 
Univerze v Kopru, Koper, 22. 6.
V čem je za sedanjost pomen konference o pro-• 
storčasu, Center Evropa, nastop na tiskovni kon-
ferenci, Ljubljana, 6. 9.
Spacetime in mythological landscape and within • 
the house and objects, referat na mednarodni kon-
ferenci The concept of time and space (6.–8. 9.), 
Ljubljana, 8. 9 
Mit vollem Magen lacht man leichter? Zur • 
Wohnkultur, Ernährung und Gesundheit in 
Südostalpenraum während des Frühmittelalters, 
referat na mednarodni konferenci Alimentation et 
santé dans les sociétés de montagne du Moyen âge 
au XXe siècle, Vevey (27.–29. 9.), Švica, 27. 9.
Hod kroz godinu• , diskusija na predstavitvi knji-
ge Vitomira Belaja, Katedra čakavskega sabora, 
Moščenice, 17. 11.
Možnosti razvoja kulturnega turizma na Bledu• , 

referat na Urbanistični delavnici Bled, Bled, 22. 
11.

Marjeta Šašel Kos• 
Centenari nell’area di Emona e nelle adiacenti • 
regioni del Norico e della Pannonia, predavanje 
na Oddelku za antične vede na univerzi v Trstu, 
25. 1.
Celtic divinities from Celeia and its territory: • 
who were the dedicators?, predavanje na kolokvi-
ju o keltski religiji (Dedicanti e cultores: alcuni 
aspetti), Gargnano, Italija, 10. 5.
Antinous in Upper Moesia: introduction of a new • 
cult, predavanje na kolokviju Komunikacija v an-
tiki, Bertinoro, Italija, 22. 6.
Emona, Carnuntum, and the Legion XV • 
Apollinaris, predavanje na konferenci z naslovom 
PannIonia, Dunaj, Avstrija, 6. 12.

benjamin Štular
Kamnik, the town and the two castles• , predava-
nje v okviru Castrum Bene 10, Sibiu, Romunija, 
12-15. 4.
The social context of space and the interpretati-• 
on of intra-site analysis : the case study of a 13th 
c. AD castle, predavanje, European Association 
of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, 
Croatia, 18–23. 9. 
Wheel-thrown pottery and social change in medi-• 
eval Slovenia, predavanje, European Association 
of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, 
Croatia, 18–23. 9. 
Early Medieval between Pannonia and Adriatic: • 
making sense of landscape, B. Štular in A. 
Pleterski, predavanje, European Association of 
Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, 
Croatia, 18–23. 9. 
Prostorske analize Malega gradu v Kamniku• , 
predavanje, 39. Medzinarodna konferencia ar-
cheologie stredoveku, Teplý Vrch v bližini mesta 
Rimavska Sobota, Slovaška
Cultural heritage in Nature park as a turist pro-• 
duct, predavanje: Cultural Heritage and New 
Technologies, Dunaj, 5.–7. 11.
Kulturna dediščina kot dejavnik gospodarske-• 
ga razvoja, predavanje, Urbanistična delavnica 
Bled, Bled 22.–25. 11.

borut toškan
Bograč Prekmurcu – pršut Primorcu ali povej mi, • 
kaj ješ, in povem ti, kdo si, Dolenjski muzej, Novo 
mesto, 31. 1.
Arheozoologija, • nastop na Televiziji Slovenija (I. 
program): oddaja Dobro jutro. Ljubljana, 02. 2.
Ali je arheozoologija lahko v pomoč arheologiji in • 
zakaj da, predstavitev arheoloških raziskav iz leta 
2006, Muzej Ormož, 7. 3.
On the analysis of the cave bear sex profiles: • 
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original sex ratio, taphonomic loss, modifiers, 
predavanje v okviru 13th Cave bear symposium, 
Brno, 20.–24. 10.

anton velušček
Arheološki pomen Ljubljanskega barja• , uspo-
sabljanje za turistične vodnike po Ljubljanskem 
barju, Ljubljana, 16. 1.
Naravoslovne raziskave v arheologiji• , predsta-
vitev arheoloških raziskav iz leta 2006, Muzej 
Ormož, 7. 3.
Multidisciplinarna obravnava arheoloških naj-• 
dišč v Sloveniji, predstavitev arheoloških raziskav 
iz leta 2006, Muzej Ormož, 7. 3.
Ko so na Ljubljanskem barju živeli koliščarji• , 
Notranjski muzej Postojna, 17. 10.

julijana visočnik
Prebivalci rimskega imperija izpričani na kamni-• 
tih napisih, predavanje v okviru Murkovih izo-
braževalnih večerov, Katoliško društvo Antona 
Murka, Hoče, 20. 4.
Vodenje po lapidariju Narodnega muzeja • 
Slovenije, 16. 6., 2. 12.
Linguistic Characteristics of Inscriptions of • 
Roman Celeia and its Surroundings as a Source 
for the Study of Romanization in Celeian Area, 
predstavitev ob posterju na kongresu, Oxford, 3. 
9.

tina žerjal
Trgovina in poraba prehrambenih izdelkov na • 
severnem Jadranu: primer vile na Školaricah. 
Predavanje na mednarodni konferenci Arheologija 
obalnih pokrajin v perspektivi globalnih klimat-
skih sprememb - Projekt Interreg Italija-Slovenija 
Severni Jadran, Trst, 9. 11.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

slavko Ciglenečki
Olimpija, Atene, Paleopaphos, Kourion, • 
Aleksandrija, Grčija, Egipt, 29. 1.–9. 2. ogled po-
znoantičnih naselbin in muzejev.
Rim, Italija, 29. 3.–1. 4. ogled poznoantičnih in • 
zgodnjekrščanskih najdišč ter muzejev. 
Artegna, Italija, 13.–14. 12. ogled najdišča in ude-• 
ležba na simpoziju

janez dular
Dunaj, 23.–26. 4. študij arhivskega gradiva v • 
Naravoslovnem muzeju.
Bonn (ZR Nemčija), 3.–6. 12. plenarni kolokvij • 
Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungs-
prozesse in Mitteleuropa.

jana horvat
Loron, Hrvaška, 2. 8. Trst, Italija, 10. 10. udeležbe • 
na delovnih sestankih Interaktivni atlas antične-
ga Jadrana.
Bordeaux, Francija, 15.–18. 10; • Informatizirani 
atlas antičnega Jadrana (francoski program Eco-
net 2007) – delovni sestanek. 

andrej Pleterski
Slovaška, 7. 8.–13. 8., delovni obisk v okviru med-• 
narodnega projekta Računalniška arheološka po-
datkovna zbirka zgodnjesrednjeveških artefaktov.
Češka, 14. 8.–18. 8., delovni obisk v okviru med-• 
narodnega projekta Zgodnje neagrarne naselbine 
kot prostor prenosa idej in znanja v srednjeveški 
Evropi. 
Nemčija. 19. 8.–21. 8., delovni obisk v okviru pri-• 
prave skupnega evropskega projekta.
Švica, 26.–30. 9., udeležba na mednarodni konfe-• 
renci Alimentation et santé dans les sociétés de 
montagne du Moyen âge au XXe siècle, Vevey.
Češka, Brno, 8.–10. 10., vodil delavnico za pripra-• 
vo evropskega projekta.
Hrvaška, Moščenice, 17.–18. 11., udeležba na • 
mednarodni predstavitvi knjige Hod kroz godinu 
Vitomirja Belaja in ekskurzija po mitski krajini 
Učke.

Marjeta Šašel Kos
Avstrija, 2. 4.–6. 4., sestanek na Avstrijskem inšti-• 
tutu za arheologijo s prof. dr. Petrom Scherrerjem 
o projektu FERCAN ter drugih skupnih proble-
mih. Obisk univerzitetne knjižnice in študij na 
Inštitutu za staro zgodovino in epigrafiko.
Italija, 9. 5.–12. 5., udeležba na mednarodnem • 
kolokviju o keltski religiji z naslovom: Dedicanti 
e cultores – alcuni aspetti v Gargnanu (Villa 
Feltrinelli, last milanske univerze), v okviru pro-
jekta FERCAN (Fontes epigraphicae religionis 
Celticae antiquae).

sneža tecco hvala
Loron, Hrvaška, 2. 8. Trst, Italija, 10. 10. udeležbe • 
na delovnih sestankih Interaktivna karta antične-
ga Jadrana.
Bordeaux, Francija, 15.–18. 10. delovni sestanek • 
Informatizirani atlas antičnega Jadrana (franco-
ski program Eco-net 2007). 

julijana visočnik
Budimpešta, 11. 6.–14. 6. Udeležba na delavnici o • 
novem CIL (Corpus inscriptionum Latinarum).
Oxford, 2. 9.–7. 9. Udeležba na epigrafskem kon-• 
gresu (13th International Congress of Greek and 
Latin Epigraphy, Oxford 2007).
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tina žerjal
Rim, februar. Študijska štipendija za delo v knji-• 
žnici Francoske šole.
Aleksandrija, Egipt, 25.–29. 5., Sodelovanje na • 
poletni šoli za doktorante v sklopu univerzitetne 
mreže RAMSES II Echanges en Méditerranée: 
places, pratiques et cultures marchandes.
Tours, Francija, 25.–30. 6., Udeležba na poletni • 
šoli mreže ISA Time, space, and dynamics of 
change in archaeology. 

PedagošKo delo

Maja andrič
Paleobotanika. Predavanja na Oddelku za arheologi-
jo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

slavko Ciglenečki
Arheologija zgodnjega srednjega veka. Predavanja 
na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani.

tina Milavec
Začetek vključevanja v pedagoški proces na Oddel-
ku za arheologijo Filozofske fakultete.

andrej Pleterski
Arheologija zgodnjega srednjega veka. Predavanja 
proseminar in seminar na Oddelku za arheologijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

anton velušček
Družba in kultura vzhodnoalpskega prostora od 
prazgodovine do visokega srednjega veka. Preda-
vanja na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi 
Gorici.

julijana visočnik
Družba in kultura vzhodnoalpskega prostora od 
prazgodovine do visokega srednjega veka. Preda-
vanja na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi 
Gorici.

mentorstvo

slavko Ciglenečki je bil mentor doktorandkam Maji 
Bausovac, Tini Milavec in Zvezdani Modrijan, so-
mentor doktorandu Maksimilijanu Sagadinu ter 
mentor več seminarskih in diplomskih nalog na Od-
delku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani.

janez dular je bil mentor mladi raziskovalki Luciji 
Grahek.

jana horvat je bila mentorica mladi raziskovalki 
Tini Žerjal.

andrej Pleterski je bil mentor doktorandu Benja-
minu Štularju, magistrandu Ivanu Mariji Hrovatinu 
ter mentor več seminarskih in diplomskih nalog na 
Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univer-
ze v Ljubljani.

Marjeta Šašel Kos je bila mentorica doktorandki 
Julijani Visočnik ter somentorica Jadranki Cergol in 
Špeli Tomažinčič, ki delata doktorat na Oddelku za 
klasično filologijo ljubljanske univerze.

anton velušček je bil mentor mladi raziskovalki 
Tjaši Tolar in somentor doktorandu Federicu Bernar-
diniju na Univerzi v Trstu.

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

spletni naslov: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modu-
les.php?name=insti&ime=2.
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summarY

The research work of the institute for archeology 
is conducted within the scope of a basic programme, 
which combines the following investigations: Palae-
olithic research, Neolithic and Aeneolithic research, 
an investigation of fortified Prehistoric settlemets 
in the Dolenjska region, an investigation of La Tène 
culture in central and eastern Slovenia, researches 
in Roman provincial archaeology in the SE Alpine 
region, an investigation of settlement throughout the 
eastern Alpine region during the Late Roman peri-
od, a study of Roman inscriptions in Slovenia and a 
study of the Early Medieval period in eastern Alpine 
region and its outskirts. Archaeological, dendrochro-
nological, archaeozoological and pollen analyses on 
the Ljubljansko barje continued at several pile dwel-

ling settlements. The Institute published the journal 
Arheološki vestnik 58 (2007) and two issues of the 
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=insti&ime=2.
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ZGODOvINSKI INŠtItUt MIlKA KOSA

dr. D. Mihelič

dr. M. Bizjak

dr. B. Golec

dr. E. Holz

mag. K. Keber

znanstveni svet

Prof. dr. Rajko Bratož, redni član SAZU, prof. dr. 
Stane Granda, dr. Eva Holz (predsednica), izr. prof. 
dr. Dušan Kos, prof. dr. Branko Marušič v. p., prof. 
dr. Vasilij Melik v. p., redni član SAZU, prof. dr. 
Darja Mihelič. 

Personalna sestava

Predstojnica: prof. dr. Darja Mihelič, znanstvena 
svetnica. 
Znanstveni svetniki: prof. dr. Stane Granda, dr. Eva 
Holz (do 30. 6.), izr. prof. dr. Dušan Kos. 
Višji znanstveni sodelavci: doc. dr. Boris Golec, dr. 
Miha Kosi, doc. dr. Petra Svoljšak. 
Znanstveni sodelavci: dr. Matjaž Bizjak, dr. Katarina 
Keber, dr. Miha Preinfalk. 
Asistenta: Neva Makuc, Miha Seručnik. 
Strokovna sodelavka: mag. Barbara Šterbenc Svetina.

temeljne razisKave

Zgodovinski inštitut Milka Kosa preučuje slovensko 
zgodovino do konca prve svetovne vojne. Inštitutsko 
delo zajema štiri tematske sklope: objava virov za 
slovensko zgodovino; topografija in kolonizacija slo-
venskega ozemlja; gospodarska, družbena, kulturna, 
vsakdanja zgodovina slovenskega prostora in njego-
vih prebivalcev; problemi slovenske zgodovine 19. 
in 20. stoletja. Raziskovalci uresničujejo raziskave v 
programsko-projektni obliki. 

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 
Vodja programske skupine: D. Mihelič. 
Sodelavci: M. Bizjak, B. Golec, S. Granda, E. Holz, 
D. Kos, M. Kosi, M. Preinfalk, P. Svoljšak.
Mlada raziskovalca: N. Makuc, M. Seručnik. 
Strokovna sodelavka: B. Šterbenc Svetina.

Študije za sintezo zgodovine slovenskih mest v dobi 
fevdalizma (do 1848) (do 30. 6.)
Vodja projekta: M. Kosi. 
Sodelavec: B. Golec. 
Strokovna sodelavka: B. Šterbenc Svetina. 

Življenje in delo pomembnih osebnosti severovzho-
dne Slovenije (do 30. 6.) 
Vodja projekta: A. Vovko (Inštitut za kulturno zgo-
dovino ZRC SAZU).
Sodelavec iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: 
M. Preinfalk. 

Preoblikovanje spomina / Propaganda in komemo-
racija kot sestavni del 1. svetovne vojne (do 30. 6.)
Vodja projekta: O. Luthar (Filozofski inštitut ZRC 
SAZU). 
Sodelavka iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: P. 
Svoljšak. 

Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prosto-
ra 
Vodja projetka: I. Grdina (Inštitut za kulturno zgo-
dovino ZRC SAZU).
Sodelavca iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: 
M. Bizjak, M. Preinfalk.

Srednjeveška in novoveška pisna dediščina na 
Slovenskem – edicije listin (od 1. 1.)
Vodja projekta: D. Kos
Sodelavca iz Zgodovinskega inšituta Milka Kosa: M. 
Bizjak, M. Preinfalk.

Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v pre-
teklosti 
Vodja projekta: S. Granda.
Sodelavci iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: M. 
Bizjak, M. Kosi, D. Mihelič, M. Preinfalk, D. Kos, 
K. Keber.
Strokovna sodelavka: B. Šterbenc Svetina.

Za svobodo domovine – fronta v Julijcih 
1915–1917 
Vodja projekta: P. Svoljšak.
Sodelavka iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: K. 
Keber.

Elektronsko besedilno središče z multimedijsko ko-
munikacijo (od 1. 4.)
Vodja projekta: M. Ogrin.  (Inštitut za slovensko lite-
raturo in literarne vede ZRC SAZU).
Sodelavec iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: B. 
Godec.

dr. S. Granda
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dr. D. Kos

dr. M. Kosi

N. Makuc

dr. M. Preinfalk

B. Šterbenc 
Svetina

Vojaško–civilni odnosi v Sloveniji med obema voj-
nama
Vodja projekta: dr. Jurij Perovšek (Inštitut za novejšo 
zgodovino).
Sodelavka iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: P. 
Svoljšak.

M. bizjak je v sodelovanju z M. Preinfalkom nada-
ljeval delo na ediciji srednjeveških listin iz turjaške-
ga arhiva; opravljena je bila diplomatična in vsebin-
ska analiza listin, arhivske raziskave in redakcijsko 
delo. Nadaljeval je s pripravo edicije srednjeveških 
obračunov freisinške škofije za gospostvi Škofja 
Loka in Klevevž, ki izhaja periodično; izšel je 2. del, 
medtem ko so bile za tretjega opravljene transkripci-
je v Bayerisches Hauptstaatsarchiv-u v Münchnu. Na 
podlagi urbarjev iz Turjaškega arhiva je izdelal pose-
stno–zgodovinsko študijo, ki je oddana za objavo.

b. Golec se je v okviru temeljnega raziskovalnega 
projekta o slovenskih mestih ukvarjal s pisanjem treh 
obsežnejših razprav. V domači zgodovinski znan-
stveni periodiki je objavil razpravo o meščanskih na-
seljih Vipavske, v tuji pa prispevek o Kostanjevici na 
Krki kot edinem slovenskem mestu na rečnem otoku. 
V tisk je oddal poglavje za znanstveno monografijo o 
zgodovini mesta Črnomelj. V strokovni reviji je izšla 
še njegova znanstvena razprava o Vrhniki. V sloven-
skih in tujih ustanovah je zbiral in vrednotil gradivo 
za zgodovinski atlas slovenskih mest in za več raz-
prav o mestih in trgih slovenskega prostora. Njegovo 
delo se je osredotočilo na mesta Metlika, Črnomelj, 
Slovenj Gradec in Višnja Gora. Raziskoval je starej-
še slovenske uradne dokumente ter življenje in po-
tomstvo polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja. O 
Valvasorju je objavil eno razpravo, v tisku pa sta še 
dve.

s. Granda je nadaljeval z raziskavami slovenskih 
kulturnih razmer v predmarčni dobi. Pod tem vidikom 
je ponovno pregledal objave starejših korespondenc. 
Osredotočil se je na vlogo nekaterih škofov – izrazi-
tih Slovencev kot so Ravnikar, Waland in Slomšek. 
V nadškofijskem arhivu v Gorici je preverjal trdi-
tve o zaslugah škofa Walanda za slovensko šolstvo. 
On naj bi namreč prepričal dunajske dvorne kroge, 
da se Slovenci ne bodo dali potujčiti. Raziskoval je 
še splošne kulturne razmere na Dolenjskem, zlasti 
vlogo in delo A. Breckerfelda. Pri tem je odkril, da 
segajo začetki Šmarjeških Toplic že v 18. stoletje in 
ne v stoletje kasneje. Odkril je tudi nekatere pove-
zave graškega slavista Janeza Nepomuka Primica z 
dolenjskimi graščaki. Nadaljeval je s poizkusi regi-
onalnih in širših sintez slovenske zgodovine, zlasti s 
kulturnega vidika. 

e. holz se je ukvarjala z vprašanjem nacionalnih 
odnosov med Italijani, Nemci in Slovenci v zadnjem 

desetletju 19. stoletja ter z razvojem in položajem 
meščanstva na Slovenskem ob koncu 19. in v začet-
ku 20. stoletja.

d. Kos je nadaljeval z delom na temeljnih antropo-
loških raziskavah. Pripravil je načrt za elaborat o 
slovenskem plemstvu v vojaških pohodih na tujem 
v srednjem veku.

M. Kosi je v okviru projekta Študije za sintezo zgo-
dovine slovenskih mest v dobi fevdalizma (do 1848) 
nadaljeval s preučevanjem zgodnje faze urbanizaci-
je na Slovenskem. Objavil je študijo o začetku me-
sta Gorica, v tisku pa sta članka o nastanku mesta 
Brežice ter o srednjeveški Ljubljani. Za tisk je pri-
pravljena razprava o Posavinju in njegovem ustav-
no–pravnem položaju med Kranjsko in Štajersko v 
srednjem veku. Nadaljuje s preučevanjem te temati-
ke na primeru Slovenj Gradca.
 
K. Keber je dopolnila in za objavo pripravila dok-
torsko nalogo, ki je kot znanstvena monografija iz-
šla pod naslovom Čas kolere: epidemije kolere na 
Kranjskem v 19. stoletju, v okviru inštitutske zbirke 
Thesaurus memoriae – Dissertationes. Nadaljevala 
je z raziskavama o epidemijah in zdravstveni oskrbi 
med prvo svetovno vojno na soški fronti in zdravstve-
no–bolezenskih okoliščinah delovanja slovenskih 
vojakov in zdravnikov v drugi polovici 19. stoletja in 
na začetku 20. stoletja. V tisk pri tuji reviji je sprejet 
njen prispevek o prehrani in zdravstvenih ukrepih na 
Kranjskem v času kolere v 19. stoletju.

n. Makuc je pripravljala doktorsko disertacijo 
Furlanska historiografija in slovenska zgodovina. 
V povezavi z njo je raziskovala srednjeveško in no-
voveško historiografijo in objavila dva znanstvena 
članka, en kratki znanstveni prispevek in en strokov-
ni članek. En znanstveni članek je v tisku.

d. Mihelič je nadaljevala delo na kolacioniranju pre-
pisov četrtega, petega, sedmega, osmega in sedem-
najstega piranskega notarskega kodeksa, pripravljala 
je uvodno študijo in znanstveni aparat za objavo. 
Pripravila je prispevek o Vilfanovih pobudah za ob-
javljanje zgodovinskih virov, o piranskem solarstvu 
in o otroštvu v srednjem veku. V vprašanja politične 
zgodovine je posegla s preučevanjem oblasti in etnič-
ne strukture v severozahodni Istri od srednjega veka 
dalje ter objavila znanstveno monografijo Ribič, kje 
zdaj tvoja barka plava? Piransko ribolovno obmo-
čje skozi čas pri založbi Annales v zbirki Knjižnica 
Annales. Preučevala je vire in literaturo o sodelova-
nju slovenskih prednikov v vojaških operacijah zu-
naj slovenskega prostora v srednjem veku.

M. Preinfalk je izdal imensko kazalo h Gradivu za 
slovensko zgodovino v srednjem veku. Raziskoval 
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dr. P. Svoljšak

je v nekaterih zasebnih arhivih in z M. Bizjakom za 
objavo pripravil prvi del listin iz turjaškega arhiva. 
Poleg diplomatike se je posvečal predvsem genealo-
škim raziskavam plemstva na Slovenskem in v nek-
danji Avstro–Ogrski monarhiji. 

M. seručnik je junija 2007 pridobil pravico do nepo-
srednega prehoda na doktorski študij na Oddelku za 
zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Raziskoval je ekonomsko moč kmetov na Kranjskem 
v zadnjih dveh desetletjih in pol Habsburške mo-
narhije po podatkih o hipotekarni zadolženosti. Na 
podlagi gradiva C. kr. kmetijskega ministrstva na 
Dunaju, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije je 
raziskoval delovanje državnih trsnic na ozemlju av-
stro–ogrskih dežel Kranjske in Štajerske.

P. svoljšak je na podlagi obsežnega terenskega dela, 
v katerem je bila zbrana fotodokumentacija, pripra-
vila material za postavitev katastra spomenikov prve 
svetovne vojne na Slovenskem. Tematiko spomina je 
predstavila na treh mednarodnih konferencah. Zbrala 
je relevantno literaturo za študijo o vojaški justici 
v Avstro–Ogrski med 1. svetovno vojno in njenem 
vplivu na bojno moč na soškem bojišču. Pripravila 
je dva elaborata za CRP o vojaško–civilnih odnosih 
v Sloveniji med obema vojnama in za CRP študije 
za postavitev muzejske razstave slovenske vojske in 
vojaške zgodovine v Vojaškem muzeju Slovenske 
vojske v Mariboru.

drugo delo in dejavnosti

V okviru inštituta je potekalo spremljanje slovenske 
zgodovinske literature. Nadaljevala se je evidenca 
bibliografije slovenske zgodovine za obdobja, ki jih 
obravnavajo raziskovalci v inštitutu, torej od pozne 
antike in zgodnjega srednjega veka do konca prve 
svetovne vojne ter deloma za obdobje med obema 
svetovnima vojnama. Evidentirana bibliografija, ki 
se oblikuje v  delovni obliki, zavzema raznovrstno 
problematiko: politično, gospodarsko, socialno, cer-
kveno zgodovino, prispevke, ki nastajajo na področju 
lokalne zgodovine, teorijo zgodovine. Zajema dela 
domače in tuje provenience, ki zadevajo slovenski 
etnični prostor. Delo poteka tako s pomočjo zapisov 
v COBISS kot z rednim spremljanjem izhajajočih pri-
spevkov v znanstvenem, strokovnem in poljudnem 
tisku. Evidenca skuša zajeti tudi neobjavljena dela, 
to je diplomske, magistrske in doktorske naloge.

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ima v 
Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici sode-
lavko mlado raziskovalko Nevo Makuc. Postajo vodi 
sodelavec inštituta v. p. Branko Marušič.

Sodelavci inštituta ob raziskovalnem delu opravljajo 
tudi druge strokovne naloge v in zunaj inštituta:

M. bizjak•  je bil recenzent na razpisu ARRS za 
štipendije tujim uveljavljenim raziskovalcem.
b. Golec•  je član uredniškega odbora inštitutske 
zbirke Thesaurus memoriae, član izvršnega od-
bora Arhivskega društva Slovenije in član uredni-
škega odbora revije Arhivi. Je član Komisije za 
strokovne izpite in nazive v arhivski dejavnosti 
pri Arhivu Republike Slovenije, v letu 2007 je 
bil za dobo pet let imenovan za izpraševalca pri 
strokovnih izpitih v arhivski dejavnosti. Je član 
tričlanske strokovne komisije za arhivsko dejav-
nost Ministrstva za kulturo, pri Ministrstvu za vi-
soko šolstvo, znanost in tehnologijo pa namestnik 
v komisiji za podeljevanje strokovnih nazivov 
na področju muzealstva in arhivov. Je član ure-
dniškega odbora mednarodnih znanstvenih revij 
Ekonomska i ekohistorija in Podravina. Časopis 
za multidisciplinarna istraživanja, ki izhajata na 
Hrvaškem. Od 10. 5. 2007 je presednik novo usta-
novljenega Slovenskega društva za preučevanje 
18. stoletja, ki je včlanjeno tudi v mednarodno 
združenje. Od septembra 2007 je član Projektne 
skupine za raziskovanje diplomatske zgodovine 
Srednje in Jugovzhodne Evrope v okviru Centra 
za evropsko prihodnost / Center for European 
perspective. Je član mednarodne Komisije za zgo-
dovino in kulturo Nemcev v Jugovzhodni Evropi 
(Kommission für die Geschichte und Kultur der 
Deutschen in Südosteuropa). Pri Novi reviji sode-
luje pri projektu izdelave slovenskega zgodovin-
skega atlasa. Raziskoval je v Arhivu Republike 
Slovenije, Nadškofijskem arhivu Ljubljana, 
Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Zgodovinskem 
arhivu Celje, Pokrajinskem arhivu Maribor, 
Nadškofijskem arhivu Maribor, Avstrijskem dr-
žavnem arhivu na Dunaju, Centralnem arhivu 
nemškega viteškega reda na Dunaju, Štajerskem 
deželnem arhivu v Gradcu, Škofijskem arhivu 
Graz–Seckau v Gradcu ter več župnijskih arhivih 
in knjižnicah ter zemljiškoknjižnih uradih.
s. Granda•  je predsednik Znanstvenega sve-
ta ZRC SAZU, predsednik strokovnega sveta 
Narodnega muzeja, član senata slovenistike na 
Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici 
in član uredniškega odbora Kronike. Je član Sveta 
za splošno izobraževanje, v okviru katerega je 
predsednik Komisije za učbenike. Je predse-
dnik Programskega sveta RTV Slovenija, član 
Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije in član Strateškega 
sveta Vlade Republike Slovenije za znanost, kul-
turo in izobraževanje.
e. holz • je članica uredniškega odbora Kronike in 
inštitutske zbirke Thesaurus memoriae.
K. Keber•  je članica koordinacijskega odbo-
ra Historičnega seminarja ZRC SAZU, članica 

M. Seručnik
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Komisije za sprejem pisnega strokovnega na-
vodila za odbiranje arhivskega gradiva iz doku-
mentarnega Psihiatrične klinike v Ljubljani (pri 
Arhivu Republike Slovenije), članica Komisije za 
strokovno–raziskovalne nazive v humanistiki v 
Arhivu Republike Slovenije, članica uredniškega 
odbora revije Gea. Pri tematski številki Kronike 
o zgodovini Koroške je sodelovala kot strokovna 
sodelavka. 
d. Kos•  je redni član Institut-a für Österreichische 
Geschichtsforschung, Universität Wien. Razisko-
val je v več slovenskih knjižnicah in arhivih. 
M. Kosi•  je član uredniškega odbora inštitutske 
zbirke Thesaurus memoriae in član uredniškega 
odbora revije Kronika. Pri Novi reviji sodeluje 
pri projektu izdelave slovenskega zgodovinskega 
atlasa. Sodeloval je pri dokumentarnem filmu o 
gospodih Ptujskih za razstavo o tej temi, ki jo pri-
pravlja Ptujski muzej.
n. Makuc•  je za potrebe inštituta, Raziskovalne 
postaje ZRC SAZU v Novi Gorici in nekaterih 
drugih raziskovalcev prevajala znanstvene član-
ke, povzetke in predavanja iz slovenščine v ita-
lijanščino. 
d. Mihelič•  je članica uredniškega odbora revije 
Annales. Sodelovala je v programskem odboru za 
pripravo mednarodnega znanstvenega sestanka 
Interpreti kultur. Dominantne in podrejene kul-
ture v soočenju, ki je bil od 27. do 29. 9. v Kopru. 
Je članica odbora mednarodne komisije za zgodo-
vino mest in odbora mednarodnega združenja za 
zgodovino Alp. Je članica odbora Zgodovinskega 
društva za Južno Primorsko. Je članica habilita-
cijske komisije Univerze na Primorskem (od 3. 
10.) in članica habilitacijske komisije Fakultete 
za humanistične študije Univerze na Primorskem. 
Raziskovala je v Pokrajinskem arhivu Koper, in 
v njegovi podružnici Piran. Pripravila je strokov-
ni scenarij za dokumentarno–igrani film RTV 
Slovenije Utrip srednjeveške Škofje Loke.
M. Preinfalk•  je odgovorni urednik revije Kronika. 
Sodeloval je pri snemanju oddaje RTV Slovenije 
Kako živijo slovenski gradovi – Turjak.
P. svoljšak•  je članica Založniškega sveta Založbe 
ZRC, članica Komisije za priznanja in nagrade 
ZRC SAZU, članica Koordinacijskega obdora 
Historičnega seminarja ZRC SAZU in članica 
Upravnega odbora Ustanove Fundacija Poti miru v 
Posočju. Je koordinatorka univerzitetnega študij-
skega programa Kulturna zgodovina na Fakulteti 
za humanistiko Univerze v Novi Gorici. 

KnjiŽniCa in doKumentaCija

V inštitutu v Ljubljani in v izpostavi v Novi Gorici je 
obsežna tematska knjižnica za vprašanja slovenske 

zgodovine. V Ljubljani se hrani tudi znanstveni del 
rokopisne in knjižne zapuščine Franca in Milka Kosa 
ter Boža Otorepca, v Novi Gorici pa Henrika Tume. 
V letu 2007 je knjižnica pridobila ali kupila okrog 
400 knjižnih enot. Obiskalo jo je blizu 200 obisko-
valcev, ki si je izposodilo okrog 180 knjig. 
Knjižnica Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi 
Gorici šteje 5761 enot, ki so vpisane v posebne in-
ventarne knjige. Študentka Petra Kolenc je zaključila 
s pripravo inventarja knjižnice Henrika Tume, ki bo 
objavljen v obliki kataloga. 

PuBliKaCije inštituta

Katarina Keber: • Čas kolere. Epidemije kolere na 
Kranjskem v 19. stoletju. (Thesaurus memoriae, 
Dissertationes 6). Založba ZRC, ZRC SAZU, 
Ljubljana 2007.
Miha Preinfalk: • Gradivo za slovensko zgodovino 
v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo. (Thesaurus 
memoriae, Fontes 5). Založba ZRC, ZRC SAZU, 
Ljubljana 2007.

mednarodno sodelovanje

Institut für Geschichte, Universität Klagenfurt, • 
Celovec, Avstrija, raziskovalno sodelovanje. 
Forschunginstitut für Historische Grundwissen-• 
schaften, Karl–Franzens–Universität, Gradec, 
Avstrija: raziskovalno sodelovanje. 
Institut für Österreichische Geschichtsforschung, • 
Universität Wien, Dunaj, Avstrija: raziskovalno 
in publicistično sodelovanje D. Kosa.
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, Avstrija: • 
raziskovalno in organizacijsko sodelovanje. 
Česká akademie věd, Historický ústav, Praga, • 
Brno, Češka: sodelovanje Zgodovinskega inštituta 
Milka Kosa ZRC SAZU z drugimi zgodovinski-
mi inštituti srednjeevropskih držav; sodelovanje 
E. Holz v okviru bilateralnega projekta Slovenci 
in Čehi. Tradicije in možnosti sodelovanja malih 
narodov znotraj mnogonacionalnih skupnosti. 
Zavod za hrvatsku povijest, Odsjek za povijest • 
Filozofskog fakulteta, Zagreb, Hrvaška: razisko-
valno sodelovanje
Slovenska teološka akademija v Rimu, Italija: so-• 
delovanje S. Grande na simpozijih. 
Laboratorio di Storia delle Alpi, Mendrisio, Švica: • 
sodelovanje D. Mihelič v okviru Mednarodnega 
združenja za zgodovino Alp.
International Society for Eighteenth-Century • 
Studies, Gradec, Avstrija: sodelovanje B. Golca 
pri pripravah na kongres, ki bo v Gradcu leta 
2011.
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Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, • 
Hrvaška: sodelovanje B. Golca pri pripravah na 
simpozij o Varaždinu, ki bo leta 2009.

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

boris Golec
Nova spoznanja o življenju in pozabljenem po-• 
tomstvu Janeza Vajkarda Valvasorja, predavanje, 
Historični seminar ZRC SAZU, 8. 3.
Polihistor J. V. Valvasor, njegovi bližnji in dalj-• 
ni potomci – nova odkritja iz prezrtih arhivskih 
zakladov, referat na mednarodnem simpoziju 
Pravotvornost v evropski zgodovini – Sergij 
Vilfan, arhivist in pravni zgodovinar, Zlata pre-
davalnica Pravne fakultete, 25. 5.
Nova odkritja o Janezu Vajkardu Valvasorju in • 
njegovem prezrtem potomstvu, predavanje v okvi-
ru Grajskih večerov, grad Bogenšperk, 15. 6.
Nastop v televizijski reportaži o Valvasorju, TVS, • 
1. program, 16. 6.
Nastop v radijski oddaji o Valvasorju popoldan-• 
skega programa Radia Slovenija, 1. program, 30. 
7. 
Reportažni intervju•  O samozvanem baronstvu in 
napačni hiši (Žiga Brdnik), revija 7 dni, 8. 8.
Nastop v televizijski reportaži ob obisku • 
Valvasorjevega potomca na Bogenšperku, TVS, 
1. program, 6. 9.
Predstavitev zbornika • Varstvo arhivske in mu-
zejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani v 
okviru Tedna Univerze 2007, Zbornična dvorana 
Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 3. 12.

stane Granda
Socialno poreklo nekaterih slovenskih pesnikov in • 
pisateljev s posebnim ozirom na Josipa Stritarja, 
referat na mednarodnem Stritarjevem simpoziju, 
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, Dunaj, 
Avstrija, 22. 6.
Škof Tomažič in izseljensko vprašanje• , referat na 
mednarodnem Tomažičevem simpoziju v Rimu, 
Rim, Italija, 14. 9.
Med starimi obvezami in novimi nalogami• , refe-
rat na posvetovanju Nove revije o zgodovinopisju, 
Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 10. 10.
O nekaterih posebnostih slovenskega kultur-• 
nega razvoja, predavanje na Gimnaziji Franca 
Miklošiča Ljutomer za dijake 3. in 4. letnika v 
okviru Miklošičevih dnevov, Ljutomer, 21. 11.
Keleminova etimologija Ljubljane• , predavanje 
v okviru simpozija ob odkritju plošče Jakobu 
Kelemini, Vinski Vrh, 1. 12.

dušan Kos
Predstavitev knjige • Statut izolskega komuna, 
Državni arhiv Rijeka, Rijeka, Hrvaška, 16. 2.
Gospodarji gradu Planina in jurkloštrska kar-• 
tuzija v prvih dveh stoletjih obstoja, vabljeno 
predavanje na simpoziju o zgodovini kartuzije 
Jurklošter, Jurklošter, 8. 6.

Katarina Keber
Beware of unripe fruit! : healthcare and diet in • 
the Carniolan Alpine area in the time of chole-
ra epidemics, predavanje na 7. posvetovanju 
Mednarodnega združenja za zgodovino Alp 
Alimentation et santé dans les sociétés de mon-
tagne du Moyen âge au XX siècle = Ernährung 
und Gesundheit in Gebirgsgesellschaften vom 
Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, Vevey 
Auditorium Léman, Vevey, Švica, 27.–28. 9.
Predstavitev knjige • Čas kolere : epidemije kolere 
na Kranjskem v 19. stoletju, Mala dvorana ZRC 
SAZU, Ljubljana, 8. 11.
Razvoj javnega zdravstva v Mežiški dolini konec • 
19. in v začetku 20. stoletja, predavanje ob tednu 
vseživljenjskega učenja, 20-letnici delovanja dru-
štva diabetikov Mežiške doline in ob svetovnem 
dnevu sladkorne bolezni, Koroška osrednja knji-
žnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem, 15. 
11.

darja Mihelič
Predstavitev knjige • Vojetov zbornik, Prešernova 
dvorana SAZU, Ljubljana, 7. 3.
Vilfanove pobude za objavljanje zgodovin-• 
skih virov, referat na mednarodnem simpozi-
ju Pravotvornost v evropski zgodovini – Sergij 
Vilfan, arhivist in pravni zgodovinar, Velika dvo-
rana SAZU, Ljubljana, 25. 5.
Reprezentančni stroški srednjeveških mestnih • 
mogotcev, referat na mednarodnem posvetovanju 
3. istarski povijesni biennale Cerealia, oleum, vi-
num …: kultura prehrane i blagovanja na jadran-
skom prostoru, Zavičajni muzej Poreštine, Poreč, 
Hrvaška, 26. 5.
Predstavitev dokumentarno–igranega filma • 
Utrip srednjeveške Škofje Loke, Knjižnica Otona 
Župančiča, Ljubljana, 24. 10.

neva Makuc
Furlanska historiografija in nekatere etnične, • 
jezikovne, verske in socialne skupine, referat na 
mednarodnem znanstvenem sestanku Interpreti 
kultur, Znanstveno raziskovalno središče Koper, 
28. 9. 

Miha Preinfalk
Predstavitev knjige • Auersperg. Geschichte einer 
europäischen Familie, Slovenski znanstveni in-
štitut na Dunaju, Dunaj, Avstrija, 27. 3.
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Petra svoljšak
The Operation of the League of Combatants • 
of War in Slovenija, referat na delavnici The 
Commemoration of the Great War in East–Central 
Europe, Central European University, Budapest, 
24. 3.
Slovenes and the Memory of the Italian Occupation• , 
referat na simpoziju Sacrifice And Regeneration. 
The Legacy of the Great War in Interwar Eastern 
Europe, University of Southampton, 14. 9.
Prva svetovna vojna v slovenskem spominu ali • 
zgodovina in geneza slovenskega spomina na 
veliko vojno, referat na mednarodni konferenci 
I° Convegno di Rileggiamo la Grande Guerra 
Esercito e popolazione: dall’invasione delle terre 
friulane e venete nell’autunno 1917, alla vittoria e 
alla pace, Udine, Cividale, Kobarid (Caporetto), 
6. 10.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

Matjaž bizjak 
Delo v Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München, • 
Nemčija, 20.–25. 2.
Delo v Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Dunaj, • 
Avstrija, 7.–11. 5.
Delo v Landesarchiv Klagenfurt in v Bibliothek • 
des Landesmuseums Kärnten, Celovec, Avstrija, 
11. 11.–12. 11.

boris Golec
Delo v Österreichisches Staatsarchiv (Haus-, • 
Hof- und Staatsarchiv in Hofkammerarchiv) in 
v Zentralarchiv des Deutschen Ordens, Dunaj, 
Avstrija, 17. 6.–22. 6. 
Delo v Steiermärkisches Landesarchiv in v • 
Diözesanarchiv, Gradec, Avstrija, 7. 2., 14. 2., 14. 
5.

Katarina Keber
Delo v Kärntner Landesarchiv, Celovec, Avstrija, • 
21. 8.–24. 8.
Delo v Österreichisches Staatsarchiv (Allgemeines • 
Verwaltungsarchiv in Kriegsarchiv), Dunaj, 
Avstrija, 3. 10.–13. 10. 

Miha Kosi
Delo v Haus- Hof- und Staatsarchiv, • 
Österreichische Nationalbibliothek in univerzite-
tnih knjižnicah, Dunaj, Avstrija, 12.11.–16. 11.

darja Mihelič
Udeležba na okrogli mizi izvršnega odbo-• 
ra Mednarodne komisije za zgodovino mest, 
Münster, Nemčija, 24.–26. 2.

Udeležba na kongresu in glavni skupščini med-• 
narodnega združenja za zgodovino Alp, Vevey, 
Švica, 26.–29. 9. 

Miha Preinfalk
Delo v Steiermärkisches Landesarchiv, Gradec, • 
Avstrija, 14. 2.
Delo v zasebnem arhivu Edeltraud Kernasenko • 
Lichtenberg, Gradec, Avstrija, 29. 6.
Delo v zasebnem arhivu grofov Auerspergov (loco • 
secreto), Avstrija, 14. 8.–18. 8.

Miha seručnik
Delo v Österreichisches Staatsarchiv (Allgemeines • 
Verwaltungsarchiv), Dunaj, Avstrija, 1. 8.–14. 8.

PedagošKo delo

boris Golec
Arhivistika I in Arhivistika II; predavanja za 3. in 4. 
letnik na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani. 
Na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani sodelovanje pri podiplomskem 
študiju štirih magistrandov, enega doktoranda ter pri 
individualnih študijskih programih več magistran-
dov. 

stane Granda
Kulturna zgodovina; predavanja za 1. letnik na 
Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani.
Zgodovina uprave na Slovenskem, predavanja za 1. 
letnik na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani 
(25 ur).
Sodelovanje na podiplomskem študiju na Oddelku 
za slovenistiko in Oddelku za zgodovino Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani in Fakulteti za po-
diplomske državne in evropske študije, Brdo pri 
Kranju. 

dušan Kos
Pomožne zgodovinske vede; predavanja za 2. letnik 
na Oddelku za zgodovino Fakultete za humanistične 
študije Univerze na Primorskem v Kopru.
Sodelovanje na podiplomskem študiju na isti fakul-
teti.

darja Mihelič
Zgodovina srednjega veka; predavanja za 4. letnik na 
Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani. 
Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč 
Sredozemlja; predavanja za 1. letnik na Fakulteti 
za humanistične študije Univerze na Primorskem v 
Kopru. 
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Obča zgodovina srednjega veka; predavanja za 2. le-
tnik na Oddelku za zgodovino iste fakultete.
Sodelovala je pri podiplomskem študiju enega magi-
stranda z Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani.

Miha Preinfalk
Slovenska zgodovina do konca 18. stoletja; predava-
nja za 2. letnik na Oddelku za zgodovino Fakultete 
za humanistične študije Univerze na Primorskem v 
Kopru.

Petra svoljšak
Pregled slovenske zgodovine II.; izbirni predmet 
za 2. letnik študijskega programa Slovenistika na 
Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici,.
Nacionalno in prva svetovna vojna. Zgodovinski 
modul Spomin v historični perspektivi, sodelova-
nje pri podiplomskem študiju treh doktorandk na 
Podiplomski šoli za študij idej in kultur Univerze v 
Novi Gorici in ZRC SAZU. 
Sodelovanje pri indivudualnih podiplomskih študij-
skih programih treh magistrandov na Oddelku za zgo-
dovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

mentorstvo

boris Golec
Somentor doktorandki in mentor pri dveh doktora-
tih na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani. 

stane Granda
Komentor doktorandu na Oddelku za slovenistiko 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Komentor magistrandu na Fakulteti za podiplomske 
državne in evropske študije, Brdo pri Kranju.
Komentor magistrandki na Inštitutu za slavistiko 
(Institut für Slawistik, Geisteswissenschaftliche 
Fakultät), Karl-Franzens Universität Graz, Avstrija.

darja Mihelič
Mentorica doktorandki, mladi raziskovalki na 
Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU. 

Petra svoljšak
Mentorica doktorandu, mlademu raziskovalcu na 
Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU.

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

spletni naslov: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modu-
les.php?name=insti&ime=3.

summarY

Milko Kos historical institute researches Slovene 
history from the Early Middle Ages until the end of 
the First World War. Its work is divided into four acti-
vities: publishing the sources for the Slovene history; 
topography and civilization of the Slovene territory; 
economic and social history; the problems dealing 
with Slovene history of the 19th and of the first half of 
the 20th Century. 
In the year 2007 researchers worked on one pro-
gramme (Basic Research of Slovene Cultural Past) 
and eight projects (Studies for Synthesis of History 
of Slovene Towns in the Age of Feudalism /to 1848/; 
Constancies and Ruptures in the History of the Slovene 
Territory; Slovene Army. Short History – Long 
Tradition?; Reconstructing Memory, Propaganda and 

Commemoration as an Integral Part of the Cultural 
History of the First World War; Life and Work of 
Important People in Northeastern Slovenia; Soldiers 
from Slovenian territory on foreign soil in the past 
times; For Freedom of the Homeland. The Front in 
Julian Alps 1915-1917; Medieval and Early Modern 
Written Heritage in Slovenia – Editions of Charters). 
The Institute publishes a series Thesaurus Memoriae, 
which is devided in two parts, Dissertationes and 
Fontes. The monograph of Katarina Keber Čas ko-
lere. Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju. 
(The Time of Cholera. Cholera Epidemics in the 19th 

Carniola) was issued in the series Dissertationes, the 
monograph of Miha Preinfalk Gradivo za slovensko 
zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo. 
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(Material for Slovene History in Middle Ages, 6/2, 
Name Index) was published in series Fontes.
It was published also the monograph: Darja Mihelič 
Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? Piransko ribolov-
no območje skozi čas (Fisherman, Where does Your 
Boat Sail Now? The Piran Fishing Zone Over Time), 
Založba Annales, Koper. 
The Institute is acquainted with the historical lite-
rature relevant for its work. The bibliography of the 
year 2007 is written by the help of the COBISS com-
puter program. 
The Institute has a large library containing books 
substantial for Slovene history, also including the 
scientific part of Milko Kos’s and Henrik Tuma’s 
private libraries. The latter is placed in the Research 
station of ZRC SAZU in Nova Gorica. 
The Institute cooperates closely with several impor-
tant scientific institutions in other European coun-
tries (Austria, Croatia, Italy, Germany, Switzerland, 
Czech Republic). 

The Institute researchers take an active part in vario-
us scientific tasks in and outside the Institute. Many 
collaborators of the Institute take part in the process 
of study and postgraduate study at the University of 
Ljubljana, Koper and Nova Gorica. In the year of 
2007 the collaborators of the Institute gave several 
lectures on different subjects in Slovenia and abro-
ad.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=insti&ime=3. 
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UMEtNOStNOZGODOvINSKI INŠtItUt FRANCEtA StElEtA

dr. B. Murovec 

dr. M. Ciglenečki

A. Klemenc

T. Košak

dr. A. Lavrič

M. Oter Gorenčič

znanstveni svet

dr. Blaž Resman (predsednik od 14. 12.), akademik 
prof. dr. Stane Gabrovec, dr. Ana Lavrič (podpred-
sednica od 14. 12.), doc. dr. Barbara Murovec, dr. 
Damjan Prelovšek, doc. dr. Helena Seražin, akad. 
prof. dr. Biba Teržan. 

Personalna sestava

Predstojnica: doc. dr. Barbara Murovec. 
Znanstveni svetniki: dr. Ana Lavrič, dr. Blaž Re-
sman, prof. dr. Jure Mikuž (19. 1., dopolnilno de-
lovno razmerje), dr. Damjan Prelovšek (dopolnilno 
delovno razmerje).
Višji znanstveni sodelavki: izr. prof. dr. Marjeta Ci-
glenečki (dopolnilno delovno razmerje),  doc. dr. 
Barbara Murovec (od 12. 12.).
Znanstvena sodelavka: doc. dr. Helena Seražin. 
Samostojna strokovna sodelavka specialistka v hu-
manistiki: Alenka Klemenc.
Asistenti: Tina Košak (izvoljena 21. 3.), Mija Oter 
Gorenčič (doktorirala 9. 10.), Franci Lazarini (zapo-
slen od 1. 10., izvoljen 17. 10.).
Samostojna strokovna sodelavka: mag. Romana Zajc 
(tretjina delovnega časa).
Strokovni sodelavec: Andrea Furlan (1. 1.). 

temeljne razisKave

Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okvi-
ru
Vodja programa: B. Murovec.
Sodelavci: M. Ciglenečki, A. Lavrič, T. Košak, B. 
Murovec, M. Oter Gorenčič, D. Prelovšek, B. Re-
sman, H. Seražin, R. Zajc.
V okviru raziskav srednjega veka se je nadaljevalo 
preučevanje romanske in zgodnjegotske stavbne pla-
stike na Slovenskem. Pomemben del je bil posvečen 
študiju srednje- in zahodnoevropskih primerjalnih 
spomenikov. Raziskovanje redovne umetnosti sred-
njega veka je bilo osredotočeno na raziskovanje ar-
hitekture in arhitekturne plastike 12. in 13. stoletja 
(M. Oter Gorenčič). V italijanskih, avstrijskih in 
slovenskih arhivih ter na terenu so potekale raziska-

ve o renesančni utrdbeni arhitekturi na Slovenskem, 
predvsem o italijanskem arhitektu Giovanniju Pie-
roniju, ter raziskave o beneškem arhitektu Giorgiu 
Massariju. Z dokumentiranjem spomenikov in zbi-
ranjem arhivskih virov so se nadaljevale raziskave 
renesančne in baročne arhitekture na Primorskem, 
na Kočevskem in v osrednji Sloveniji (H. Seražin). 
Raziskave baročne plastike so se usmerile na kipar-
sko produkcijo 18. stoletja v lesu v Ljubljani in oko-
lici, nadaljeval pa se je tudi študij kiparskega deleža 
zlatih oltarjev. V okviru beneško vplivane kamnite 
plastike je veljala pozornost predvsem Angelu Put-
tiju in njegovim še neznanim delom na Goriškem, v 
Posočju in v Istri; v Istri pa je bilo odkrito in razi-
skano tudi novo delo Francesca Robbe (B. Resman). 
Raziskovanje slikarstva, risbe in grafike 17. in 18. 
stoletja na Slovenskem je bilo posvečeno predvsem 
Giuliu Quagliu, Antoniu Maderni, tako imenovane-
mu Valvasorjevemu krogu in stropnemu slikarstvu 
Štajerske v evropskem kontekstu (B. Murovec). V 
sodelovanju z Narodno galerijo, Nadškofijo Ljubljana 
in Narodnim muzejem Slovenije sta bili pripravljeni 
razstava Upodobitve ljubljanskih škofov in obsežna 
publikacija z znanstvenimi prispevki in katalogom 
upodobitev, ki predstavlja prvo sistematično obdela-
vo tega gradiva pri nas in je izjemna tudi v širšem 
srednjeevropskem kontekstu. Posebna pozornost je 
bila namenjena identifikaciji portretiranih škofov, ki 
je bila v več primerih sporna in jo je bilo mogoče 
razrešiti predvsem v komparaciji s tujim gradivom. 
Nadaljevale so se raziskave evropskih umetnostnih 
zvez ljubljanskih škofov. Ikonografske študije so se 
usmerile na nekaj specialnih tem, zlasti na odprta 
vprašanja o vsebini Quaglieve freske v ljubljanski 
Semeniški knjižnici. Raziskave so bile delno posve-
čene tudi ljubljanski stolnici, predvsem njenemu sta-
nju ob posvetitvi leta 1707, sicer pa tudi širšim kul-
turnozgodovinskim okoliščinam njenega tristoletne-
ga obstoja. (A. Lavrič). V okviru raziskav profanega 
slikarstva zgodnjega novega veka je bil poudarek na 
dokumentaciji in umestitvi tihožitij in žanrskih del 
iz slovenskih javnih in zasebnih zbirk v širši slogov-
no-ikonografski evropski kontekst. Nadaljevala se 
je dokumentacija omemb žanra in tihožitij v zapu-
ščinskih inventarjih in analiza plemiških slikarskih 
zbirk v 17. in 18. stoletju. Raziskave so segle tudi na 
področje ikonografije žanra v slovenskem slikarstvu 
zgodnjega novega veka (T. Košak). Nadaljevale so se 
raziskave o arhitektu Jožetu Plečniku (D. Prelovšek). 
Raziskave so potekale tudi o zgodovini fotografije 
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na Slovenskem in o opusih več novejših avtorjev z 
območja severovzhodne Slovenije, katerih delo je v 
mnogočem vezano na druge evropske države (rodbi-
na Kasimir-Oeltjen, France Mihelič, Stojan Kerbler) 
(M. Ciglenečki).

Umetnostni dialog Italije z jugovzhodno srednjo 
Evropo 1400–1800
Vodja projekta: S. Štefanac (FF UL).
Sodelavke: A. Lavrič, B. Murovec, A. Klemenc, R. 
Zajc.
Projekt se je končal 30. 6. 2007. 
Preučevanje umetnostne vloge ljubljanskih škofov 
se je osredotočilo zlasti na Žiga Feliksa Schratten-
bacha, poseben poudarek pa je bil tudi na njegovih 
sorodstvenih evropskih povezavah. Raziskovan je 
bil odnos med italijanskim in srednjeevropskim stro-
pnim slikarstvom.

Umetnostna topografija Slovenije
Vodja projekta: B. Resman.
Sodelavci: H. Seražin, A. Lavrič, F. Lazarini, B. Mu-
rovec, M. Oter Gorenčič, R. Zajc in zunanji sodelavci. 
Nadaljevali smo s sistematičnim zbiranjem in kritično 
analizo obstoječe umetnostno-topografske literature 
ter precizirali detajlno metodologijo in vzorce topo-
grafskih popisov. Potekalo je terensko delo z natančno 
fotodokumentacijo spomenikov, vzporedno pa tudi 
arhivske raziskave ter zbiranje in preverjanje dose-
danjih objav kot temelj za historični del topografije. 
Poleg dela na topografijah UE Kočevje, UE Šmarje pri 
Jelšah in UE Ajdovščina so se intenzivneje nadaljevale 
raziskave za področje UE Jesenice.

Slovenska recepcija evropske kulture: Valvasorje-
va grafična zbirka
Vodja projekta: B. Murovec.
Sodelavci: M. Ciglenečki, A. Klemenc, A. Lavrič, J. 
Mikuž, B. Resman.
Nadaljevala se je znanstvena obdelava grafik iz Val-
vasorjeve grafične zbirke. Raziskan je bil evropski 
kontekst nekaterih Valvasorjevih publikacij.

Zbirateljstvo v zgodnjem novem veku: J. V. Valva-
sor in O. F. Buchheim
Vodja projekta: A. Lavrič.
Sodelavke: B. Murovec, A. Klemenc, R. Zajc.
Preučevanje Buchheimove zbirateljske dejavnosti se 
je osredotočilo predvsem na Avstrijo. Pregled dunaj-
skih arhivov in starih tiskov je v marsičem dopolnil 
doslej zbrane podatke o škofovem umetnostnem kro-
gu. Raziskovalno delo na projektu je poleg pregleda 
literature in arhivov obsegalo tudi oglede zbirk na 
terenu, potekalo pa je v sodelovanju s hvaškimi in 
avstrijskimi kolegi. Pomen Valvasorjevega zbiratelj-
stva je bil raziskovan predvsem z vidika risb in nizo-
zemske grafike 16. in 17. stoletja.

Ikonografske raziskave in vključitev slovenske 
umetnostne dediščine v informacijski sistem ICON-
CLASS 
Vodja projekta: A. Lavrič.
Sodelavci: A. Klemenc, T. Košak, J. Mikuž, B. Mu-
rovec, M. Oter Gorenčič, B. Resman, H. Seražin, R. 
Zajc.
Potekale so raziskave predvidenih ikonografskih po-
dročij, zlasti kristoloških, marijanskih in svetniških 
upodobitev. Nekaj jih je dozorelo tudi že za objavo: 
od sakralnih motiv arma Christi, od profanih pa 
programi nekaterih baročnih dekoracij, med njimi 
ljubljanske Semeniške knjižnice. Preverjena je bila 
funkcionalnost programa ICONCLASS v tujih insti-
tucijah (na primer Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie, Den Haag). Od začetka leta poteka 
dokumentiranje profanih in sakralnih ikonografskih 
tem in umeščanje le-teh v širši evropski kontekst. 
Na podlagi analize virov (literarnih, zgodovinskih, 
etnografskih) se izvajajo prevodi terminologije pro-
fanih in sakralnih ikonografskih tem. V slovenski 
jezik se prevaja indeks sistema ICONCLASS.

Izdelava in demonstracija modela za načrtovanje 
ohranjanja umetnostnozgodovinske dediščine v 
vojnih spopadih
Vodja projekta: B. Murovec
Sodelavci: M. Ciglenečki, A. Furlan, A. Lavrič, F. 
Lazarini, B. Murovec, M. Oter Gorenčič, B. Resman, 
H. Seražin, R. Zajc.
Izdelan je bil nabor spomenikov in prva oblika mode-
la. Ciljni raziskovalni projekt izvajamo v sodelovanju 
s Katedro za preskušanje materialov in konstrukcij 
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v 
Ljubljani in Gradbenim inštitutom ZRMK d.o.o.; v 
projekt so vključeni tudi zunanji sodelavci.

Umetnostne povezave med Kranjsko, Reko in osre-
dnjo Istro v 17. in 18. stoletju
Vodja projekta: A. Lavrič.
Sodelavci: B. Resman, H. Seražin, M. Klemenčič 
(FF UL).
V okviru bilateralnega projekta (nosilec na hrvaški 
strani je Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci) je 
potekalo dokumentiranje arhivskega gradiva in spo-
menikov na Reki in v centralni Istri. Raziskovanje se 
je usmerilo na iskanje povezav s Kranjsko, zlasti na 
področju baročnega kiparstva (Angelo Putti, France-
sco Robba itd.).

Umetnostne povezave med slovenskimi in češkimi 
deželami od 15. do 20. stoletja
Vodja projekta: B. Murovec.
Sodelavci: A. Lavrič, M. Oter Gorenčič, Uroš Lubej 
(ZVKDS).
V okviru bilateralnega projekta (nosilec na češki 
strani je Ústav dějin umění Akademie věd České 
republiky) je potekalo raziskovanje skupnih tem na 

Mikuž
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področju srednjeveške umetnosti in umetnosti zgo-
dnjega novega veka.

Umetnostne povezave med Dunajem in Ljubljano v 
zgodnjem novem veku
Vodja projekta: B. Murovec.
Sodelavci: A. Lavrič, M. Oter Gorenčič.
V okviru bilateralnega projekta (nosilec na avstrijski 
strani je Kommission für Kunstgeschichte, Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften) je potekalo 
raziskovanje skupnih tem na področju baročne ume-
tnosti.

drugo delo in dejavnosti

Zbiranje dokumentarnega gradiva za umetnostno 
zgodovino slovenskega ozemlja 
(A. Furlan, A. Klemenc, A. Lavrič, F. Lazarini, T. 
Košak, B. Murovec, M. Oter Gorenčič, B. Resman, 
H. Seražin, R. Zajc).

Redno poteka dopolnjevanje in urejanje kartotek • 
in fototeke: topografska kartoteka spomenikov, 
kartoteka umetnikov, fototeka, specialne kartote-
ke. Podatki se zbirajo po literaturi in arhivih ter s 
terenskim delom. Poleg dopolnjevanja kartotečnih 
evidenc se vzpostavlja tudi računalniško vodena 
dokumentacija, ki se je v letu 2007 dopolnjevala.
Fotodokumentarno delo na terenu je obogatilo • 
fototeko za več tisoč posnetkov (predvsem v di-
gitalni obliki). 
Nadaljuje se digitalizacija in obdelava materiala • 
za vzpostavitev informacijske baze podatkov in 
s tem za spletno predstavitev Steletove krajevne 
kartoteke. Naselja od črke A do L in posamezni 
spomeniki do črke Ž – skupaj 1692 skenov – so 
bila v tekočem letu javno predstavljena in do-
stopna na Interaktivni karti Slovenije (R. Zajc). 
Istočasno so bile od originalov ločene kopije 
Steletovih terenskih zapiskov.
V letu 2007 je bila iz kartotečne evidence vzposta-• 
vljena digitalna evidenca leksikona umetnikov, ki 
jo hrani Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta 
Steleta. Evidenca umetnikov, ki so delovali doma 
in v tujini, zajema umetnike od črke A do Ž po 
naslednjih podatkih: priimek, ime in umetnostna 
zvrst, v kateri so ustvarjali. Vzpostavljena je bila 
evidenca za 3688 umetnikov (R. Zajc). V raču-
nalniški obliki je bil vzpostavljen tudi abecedni 
imenski pregled Steletove korespondence (543 
imen) – korespondenca se za posamezne dopisni-
ke kronološko razvršča in podatki pripravljajo za 
dopolnitev k imenskemu seznamu (A. Klemenc).
Koordiniranje nabora in priprave gesel o sta-• 
rejših slovenskih umetnikih za Allgemeines 
Künstlerlexikon.

Razstave
Upodobitve ljubljanskih škofov, zasnova in soavtor-
stvo razstave A. Lavrič (Narodna galerija, Ljubljana, 
19. 6.–11. 10.

Uredništvo in tehnična podpora pri izdajah publi-
kacij

Izšel je 12. letnik revije • Acta historiae artis 
Slovenica, urednica H. Seražin, pomočnik ure-
dnice A. Furlan; uredniški odbor: A. Klemenc, A. 
Lavrič, B. Murovec, D. Prelovšek, B. Resman, H. 
Seražin.
Izšle so štiri številke revije • Umetnostna kroni-
ka, urednica B. Murovec; iz UIFS sta bili v ure-
dniškem odboru še M. Ciglenečki in M. Oter 
Gorenčič. 
Ljubljanska stolnica in njen pomen v slovenskem • 
in evropskem prostoru, urednika A. Lavrič, B. 
Resman (zbirka Opera Instituti artis historiae). 
Upodobitve ljubljanskih škofov• , glavna urednica 
A. Lavrič, souredniki M. Lorenčak, B. Resman, 
F. Šerbelj.
Helena Seražin, • Arhitekt Giorgio Massari 
(1687–1766). Sakralna arhitektura na Goriškem, 
v Furlaniji, Istri in Dalmaciji (zbirka Opera 
Instituti artis historiae).
Inštitut je leta 2007 nadaljeval z objavljanjem • 
spletnih monografij:
Ana Lavrič, • Ljubljanska škofija v vizitacijah 17. 
stoletja. Vizitacije kot vir za umetnostno zgodo-
vino, http://uifs.zrc-sazu.si/ebook/lavric.vizitaci-
je.2007.pdf.
Slovenska umetnost in njen evropski kontekst. • 
Izbrane razprave I (ur. B. Murovec), http://uifs.
zrc-sazu.si/ebook/slovenskaumetnost.2007.pdf.

Znanstveni posveti
Slavnostna akademija ob jubileju dr. Anice Cevc • 
s predavanjem prof. dr. Rudolfa Preimersbergerja: 
Michelangelos Pietà in St. Peter, anekdotisch 
(Michelangelova Pietà v vatikanski cerkvi sv. 
Petra) in predstavitvijo inštitutskih publikacij: Vis 
imaginis. Baročno slikarstvo in grafika. Jubilejni 
zbornik za Anico Cevc, B. Resman, Kiparstvo po-
znega baroka na Gorenjskem in Acta historiae 
artis Slovenica, 11. Ljubljana, 22. 3.
Predstavitev Umetnostnozgodovinskega inšti-• 
tuta Franceta Steleta in znanstvena predavanja 
sodelavcev, Slowenisches Wissenschaftsinstitut/
Slovenski znanstveni inštitut, Dunaj, 20. 11.

Svetovanje
Inštitutski raziskovalci svetujejo umetnostnim • 
zgodovinarjem, strokovnjakom z drugih področij 
humanistike in družboslovja ter študentom ume-
tnostne zgodovine, ki pogosto iščejo pomoč na 
inštitutu.
A. Lavrič je sodelovala kot konzultantka z Restav-• 

F. Lazarini

A. Furlan
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ratorskim centrom ZVKDS pri obnovi slike P. 
Liberija iz ljubljanske stolnice in pri obnovi por-
tretov ljubljanskih škofov.
B. Murovec je sodelovala kot konzultantka z • 
Restavratorskim centrom Slovenije pri obnovi 
slik iz ljubljanskega uršulinskega samostana.
D. Prelovšek kot strokovni konzultant sodeluje pri • 
evalviranju umetnostnozgodovinskih projektov 
pri Češki Grantovi agenturi v Pragi. Je tudi član 
iniciativnega odbora Evropske znanstvene funda-
cije za preučevnje likovne umetnosti pri EU.
B. Resman je sodeloval z Restavratorskim cen-• 
trom Slovenije pri obnovi stranskih oltarjev z 
Nemškega Rovta ter pri pripravi programa resta-
vratorskih posegov na leseni cerkveni opremi v 
drugih cerkvah v Bohinju. Bil je tudi član kon-
zultantske skupine za obnovo fasadne plastike na 
minoritski cerkvi na Ptuju, komisije za obnovo 
cerkve v Leskovcu pri Višnji Gori in komisije 
za obnovo velikega oltarja v župnijski cerkvi v 
Polhovem Gradcu. S strokovnimi nasveti je sode-
loval tudi z drugimi restavratorskimi delavnicami 
pri obnovi stranskih oltarjev v Blagovici in pri 
obnovi orgelske omare v novomeški kapiteljski 
cerkvi.
H. Seražin je z Zavodom za varstvo kulturne dedi-• 
ščine RS, OE Ljubljana sodelovala v konzultant-
ski skupini za obnovo hiše na Gornjem trgu 13.

KnjiŽniCa in doKumentaCija

Vodja: A. Klemenc.
Bibliotečno obdelani fond se je v letu 2007 povečal 
za 468 enot, pridobljenih je bilo še 82 publikacij, ki 
še niso bile oddane v obdelavo. Knjižnico je obiskalo 
107 zunanjih uporabnikov, ki so v čitalnici uporabi-
li 95 enot, na dom pa so si izposodili 143 knjižnih 
enot.
V okviru dela s Steletovo zapuščino se je pripravljeni 
seznam korespondentov dopolnjeval s podatki o šte-
vilu pisemskih enot, ki se kronološko sproti urejajo. 
Za sprotne potrebe inštituta je potekalo prevajalsko 
delo, jezikovni pregledi besedil in urejanje domače 
spletne strani v slovenskem in angleškem jeziku. 

PuBliKaCije inštituta

Acta historiae artis Slovenica• , 12, 230 str.
Umetnostna kronika• , 14–17.
Ana Lavrič, • Ljubljanska škofija v vizitacijah 17. 
stoletja. Vizitacije kot vir za umetnostno zgodo-
vino, http://uifs.zrc-sazu.si/ebook/lavric.vizitaci-
je.2007.pdf, 228 str.
Slovenska umetnost in njen evropski kontekst. • 

Izbrane razprave I (ur. B. Murovec), http://uifs.zrc-
sazu.si/ebook/lavric.vizitacije.2007.pdf, 144 str.
Helena Seražin, • Arhitekt Giorgio Massari 
(1687–1766). Sakralna arhitektura na Goriškem, 
v Furlaniji, Istri in Dalmaciji (Opera Instituti ar-
tis historiae), 271 str.
Ljubljanska stolnica in njen pomen v slovenskem • 
in evropskem prostoru, urednika A. Lavrič, B. 
Resman (Opera Instituti artis historiae), 512 str.

mednarodno sodelovanje

Članstvo v RIHA (International Association of Re-
search Institutes in the History of Art) (http://www.
riha-institutes.org/).
Sodelovanje v raziskovalni skupini Baroque Ceiling 
Painting in Central Europe (http://baroque_ceiling.
udu.cas.cz).

V letu 2007 so imeli raziskovalci inštituta mdr. stike 
z naslednjimi tujimi institucijami:

Österreichische Akademie der Wissenschaften, • 
Kommission für Kunstgeschichte, Dunaj, 
Avstrija.
Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien, • 
Dunaj, Avstrija.
Alte Galerie, Steiermärkisches Landesmuseum • 
Joanneum, Gradec, Avstrija.
Ústav dějin umění Akademie věd České republi-• 
ky, Praga, Češka. 
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Hrvaška.• 
Valvasorova zbirka Nadbiskupije zagrebačke, • 
Zagreb, Hrvaška.
Villa I Tatti, Firence, Italija.• 
Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di • 
Storia e Critica delle Arti »Giuseppe Mazzariol«, 
Benetke, Italija.
Università degli Studi di Udine, Dipartimento di • 
Storia e Tutela dei Beni Culturali, Videm, Italija.
Centro Internazionale di Studi di Architettura • 
Andrea Palladio, Vicenza, Italija.
Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e • 
Religiosa, Vicenza, Italija.
Universität München, Institut für Kunstgeschichte, • 
München, Nemčija.
Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München, • 
Nemčija.
Università degli studi di Trieste, Dipartimento • 
Storia e Storia dell'Arte, Trst, Italija.
Università IUAV di Venezia, Dipartimento di • 
Storia dell'Architettura, Benetke, Italija.
Istituto Internazionale di storia economica »F. • 
Datini«, Prato, Italija.
Stirring Committee of the European Science • 
Foundation, Bruselj, Belgija.
Česka Grantova agentura, Praga, Češka.• 
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Kunsthistorisches Institut Florenz, Max-Planck-• 
Institut, Firence, Italija.
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, • 
Den Haag, Nizozemska.
Universiteit van Amsterdam, Nizozemska.• 

doKtorsKa in magistrsKa dela

Mija oter Gorenčič 
Romanska in zgodnjegotska arhitekturna plastika na 
Slovenskem. Oddelek za umetnostno zgodovino Fi-
lozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 9. 10.–dok-
torska disertacija. 

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

Marjeta Ciglenečki 
Elsa Kasimir, die Wiener Sezession und Oskar • 
Kokoschka. Slovenski znanstveni inštitut, Dunaj, 
20. 11. 

ana lavrič
Likovni odmevi• , Radio Slovenija, Program Ars, 
Ljubljana, 10. 3. 
Umetnostna podoba stolnice ob posvetitvi• . 
Zgodovinski simpozij ob 300-letnici stolnice, 
Teološka fakulteta v Ljubljani. Ljubljana, 10. 5.
Portreti ljubljanskih škofov: post festum• . Jesenski 
cikel predavanj Slovenskega umetnostnozgodo-
vinskega društva, Cankarjev dom, Dvorana M1, 
Ljubljana, 5. 11. 
Der Laibacher Bischof Otto Friedrich Buchheim • 
als Kunstsammler. Slovenski znanstveni inštitut, 
Dunaj, 20. 11.

Franci lazarini
Benedikt Müller, (ne)znani oblikovalec Ljubljane• . 
Znanstveni simpozij »Arhitekturna zgodovina«, 
Ljubljana, 1. 12.

barbara Murovec
Geschichte der slowenischen Kunstgeschichte• . 
Slovenski znanstveni inštitut, Dunaj, 20.11.
Why (not) national? The case of Slovenia• . 
Mednarodna konferenca CIHA »How to wri-
te art history – national, regional or global?«, 
Budimpešta, 24. 11.

Mija oter Gorenčič
Die Bedeutung der Neuentdeckungen zur ältesten • 
Baugeschichte der Kartause Seitz für die öster-
reichische Kunstgeschichte. Slovenski znanstveni 
inštitut, Dunaj, 20. 11.

Problem stavbne zgodovine spodnje cerkve • 
nekdanje Žičke kartuzije. Znanstveni simpozij 
»Arhitekturna zgodovina«, Ljubljana, 1. 12.

damjan Prelovšek 
Problematika spomeniškega varstva na • 
Slovenskem. Jesenski cikel predavanj Slovenskega 
umetnostnozgodovinskega društva, Cankarjev 
dom, Dvorana M1, Ljubljana, 22. 10. 

blaž Resman
Der Bildhauer Angelo Putti und sein künstleri-• 
scher Weg durch Österreich. Slovenski znanstve-
ni inštitut, Dunaj, 20. 11.

helena seražin
Die Kapelle des hl. Carlo Borromeo in Görz : • 
ein Beispiel der Übertragung eines architek-
tonischen Modells aus der Serenissima nach 
Innerösterreich. Slovenski znanstveni inštitut, 
Dunaj, 20. 11.
O arhivskih raziskavah pri študiju baročne sa-• 
kralne arhitekture na Primorskem. Umetnostna 
zgodovina za konservatorje, Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 8. 6.
Massarijeva cerkev Žalostne Matere božje v • 
Vidmu: primer uporabe arhivskih virov pri iden-
tifikaciji arhitekturnih spomenikov. Znanstveni 
simpozij »Arhitekturna zgodovina«, Ljubljana, 
30. 11. 

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

tina Košak
Amsterdam, Nizozemska: študij, 27. 8.–7. 12.• 
Bratislava, Slovaška: krajši študijski obisk.• 
Dunaj, Avstrija: krajši študijski obisk.• 

ana lavrič
Dunaj, Avstrija; Zagreb, Hrvaška: krajši študijski • 
obiski.
Avstrija (različni kraji): krajši študijski obiski.• 

barbara Murovec
Firence, Rim, Como, Milano, Italija; Bern, Švica; • 
Gradec, Dunaj, Avstrija; München, Nemčija; 
London, Velika Britanija: krajši študijski obiski.

Mija oter Gorenčič
Dunaj, Avstrija: krajši študijski obisk.• 
Francija (različni kraji): krajši študijski obiski.• 

blaž Resman
Benetke, Italija; Bern, Švica; Dunaj, Avstrija; • 
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Heidelberg, Nemčija; Pazin, Pula, Rovinj, 
Hrvaška: krajši študijski obiski.

• 
helena seražin

Firence, Villa I Tatti, Italija: 1. 1.–31. 3. 2007.• 
Benetke, Gorica, Italija; Gradec, Dunaj, Avstrija; • 
Pula, Poreč, Reka, Opatija, Pazin, Rovinj, Buje, 
Hrvaška: krajši študijski obiski.

PedagošKo delo

barbara Murovec
Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska • 
fakulteta Univerze v Ljubljani: sodelovanje pri 
podiplomskem študiju.
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta • 
Univerze v Mariboru: sodelovanje pri podiplom-
skem študiju.

helena seražin
Arhitektura vil v novem veku na Primorskem•  
(seminar), Oddelek za umetnostno zgodovino, 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza • 
na Primorskem: sodelovanje pri podiplom-
skem študiju na programu Zgodovina Evrope in 
Sredozemlja.

mentorstvo

barbara Murovec je bila mentorica mladima razi-
skovalkama Miji Oter Gorenčič in Tini Košak.

ana lavrič je bila mentorica mlademu raziskovalcu 
Franciju Lazariniju. 

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

spletni naslov: http://uifs.zrc-sazu.si

summarY

The research work at the France stele institute 
for art history was performed within the research 
programme Slovene Artistic Identity in European 
Context. It was mainly focused on the investigations 
into Romanesque and early-Gothic architecture and 
architectural sculpture, then architecture, sculpture, 
painting and graphic arts from the 16th to the 18th 
century, Baroque art in Ljubljana, the history of pho-
tography, and the architect Jože Plečnik. Specific re-
searches were also done within the scope of the proj-
ects: Italy's Artistic Exchange with South-Eastern 
Central Europe 1400–1800; Topographic Artistic 
Inventories of Slovenia; Slovenian Reception of Eu-
ropean Culture: The Valvasor Print Collection; Art 
Collecting in Early Modern Times: J. W. Valvasor 
and O. F. Buchheim; Efficient Models for the Assess-
ment of Vulnerability of Historical Monuments in 
Case of Armed Conflicts; and within three bilateral 
projects: Artistic Contacts between Carniola, Rijeka 
and Central Istria in the 17th and 18th Centuries; Ar-
tistic Exchange between the Slovenian and the Czech 

Lands from the 15th to the 20th Century; and Artistic 
Exchange between Vienna and Ljubljana in the Early 
Modern Period. 
Published were a scientific monograph by Helena 
Seražin: Arhitekt Giorgio Massari (1687–1766): 
sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri 
in Dalmaciji (Giorgio Massari (1687–1766): Sacred 
Architecture in Gorizia Region, Friuli, Istria and 
Dalmatia), an expert guide-book by Ana Lavrič: Lju-
bljanska stolnica: umetnostni vodnik (Ljubljana Ca-
thedral: Art Historical Guide-Book) and a scientific 
monograph by several authors Ljubljanska stolnica 
in njen pomen v slovenskem in evropskem prostoru 
(Ljubljana Cathedral and its Place within the Slo-
venian and European Contexts; eds. A. Lavrič. B. 
Resman); two scientific monographs were prepared 
for on-line access: Ana Lavrič, Ljubljanska škofija 
v vizitacijah 17. stoletja. Vizitacije kot vir za umet-
nostno zgodovino (Ljubljana Diocese in 17th century 
Visitation Reports. Visitation Reports as a Source 
for Art History; http://uifs.zrc-sazu.si/ebook/lavric.
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vizitacije.2007.pdf) and Slovenska umetnost in njen 
evropski kontekst. Izbrane razprave I (Slovenian Art 
and Its European Context. Selected Papers I; ed. B. 
Murovec; http://uifs.zrc-sazu.si/ebook/slovenskau-
metnost.2007.pdf).
Editorial work: scientific monograph Upodobitve 
ljubljanskih škofov (Portraits of Ljubljana Bishops; 
ed. A. Lavrič); periodicals Acta historiae artis Slo-
venica, vol. 12 (ed. H. Seražin); nos. 14–17 of Umet-
nostna kronika (ed. B. Murovec).
Organized was the exhibition Upodobitve ljubljan-
skih škofov (Portraits of Ljubljana Bishops), the Na-
tional Gallery of Slovenia, Ljubljana, 19 June–11 
October (A. Lavrič). On 20 November the Institute's 
researchers presented their work at the Slowenisches 
Wissenschaftsinstitut in Vienna through a series of 
lectures from their respective special fields of re-
search. 
The researchers participated with their papers at sev-
eral scholarly conferences at home and abroad, in 

expert commissions for the preservation of cultural 
heritage, and in other tasks related to the history of 
art. As usual, professional collaboration with re-
nowned native and international institutions was also 
continued. Particularly intense was the participation 
in the Research Group for Baroque Ceiling Painting 
in Central Europe (http://baroque_ceiling.udu.cas.
cz). Institute is a member of the RIHA (International 
Association of Research Institutes in the History of 
Art) (http://www.riha-institutes.org/).

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page:  http://uifs.zrc-sazu.si
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MUZIKOlOŠKI INŠtItUt

dr. M. Kokole

mag. A. Bagarič

dr. N. Cigoj  
Krstu lović

mag. T. Faganel

B. Frelih

dr. J. Snoj

znanstveni svet

Dr. Nataša Cigoj Krstulović, dr. Metoda Kokole, izr. 
član SAZU Janez Matičič, dr. Jurij Snoj (podpred-
sednik), drugega člana akademika SAZU še ni ime-
novala. 

Personalna sestava

Predstojnica, višja znanstvena sodelavka: dr. Meto-
da Kokole.
Raziskovalec, znanstveni svetnik: dr. Jurij Snoj.
Raziskovalka, znanstvena sodelavka: dr. Nataša Ci-
goj Krstulović (s polovično delovno obveznostjo).
Raziskovalec, samostojni strokovni sodelavec speci-
alist v humanistiki: mag. Tomaž Faganel (s polovično 
delovno obveznostjo).
Raziskovalka, asistentka z magisterijem: mag. Alen-
ka Bagarič (s polovično delovno obveznostjo do 31. 
5.).
Raziskovalka, asistentka: Katarina Šter.
Raziskovalka, asistentka: Maruša Zupančič.
Bibliotekarka in raziskovalka, samostojna strokovna 
sodelavka v humanistiki: Božidara (Darja) Frelih.
Tajnica, samostojna strokovna sodelavka: mag. Ro-
mana Zajc (s tretjinsko delovno obveznostjo do 1. 
2.).

temeljne razisKave

Raziskave slovenske glasbene preteklosti
Vodja programa: J. Snoj.
Sodelavci: A. Bagarič, N. Cigoj Krstulović, M. Ko-
kole, K. Šter.
Zunanji sodelavci z Oddelka za muzikologijo Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani: M. Barbo, A. 
Nagode, L. Stefanija.
J. Snoj je izdelal študijo, ki obravnava vprašanja iz-
vora t. i. metenske gotske notacije, uporabljane in po-
znane v poznem srednjem veku tudi na Slovenskem. 
Razprava, ki je bila v obliki referata predstavljena na 
18. kongresu Mednarodnega muzikološkega društva 
v Zürichu, se osredotoča predvsem na vprašanje, v 
kolikšni meri je na formiranje metenske gotske no-
tacije vplivala nemška diastematska gotska notacija. 

Poleg tega je dokončal redakcijska dela za objavo naj-
pomembnejšega srednjeveškega glasbenega vira na 
Slovenskem, antifonala iz Kranja (dokončanje uvo-
da, indeksov, tehničnourejevalna dela). Redakcija je 
pod naslovom »Antiphonarium ecclesiae parochialis 
urbis Kranj« izšla v zbirki Musicalia Danubiana, ki 
jo izdaja Madžarska akademija znanosti. J. Snoj je 
pripravil tudi osnovni predlog za digitalno podat-
kovno bazo, ki naj bi zajela fragmentarno ohranjene 
srednjeveške glasbene rokopise v evropskih biblio-
tekah; predlog je bil v obliki referata predstavljen v 
okviru sekcije RISM, ki je bila organizirana v sklopu 
18. kongresa Mednarodnega muzikološkega društva 
v Einsiedelnu, Švica.
K. Šter je zbirala, urejala in preučevala gradivo o sre-
dnjeveškem liturgičnem enoglasju ter o samostanski 
kulturi (zlasti kulturi kartuzijanskega reda) na Slo-
venskem. Za revijo De musica disserenda III/2 je pri-
pravila članek z naslovom »'Pojoča cerkev v samoti': 
kartuzijani in njihova glasba«. Od oktobra dalje je 
zbirala literaturo in preučevala nekatere žičke glas-
bene rokopise v Univerzitetni knjižnici v Gradcu.
A. Bagarič je natančneje opredelila posebnosti lu-
tenjskih tabulatur iz tiskov glasbe za lutnjo Giaco-
ma Gorzanisa in metodologijo njihovega zapisovana 
v obliki sodobnega notnega zapisa v dveh sistemih. 
Ob upoštevanju posebnosti in omejitev tabulatur in 
interpretativnega značaja sodobnega notnega zapi-
sa je bil izdelan načrt za postavitev obeh zapisov za 
objavo v kritični izdaji zbranih del tega skladatelja 
v zbirki Monumenta artis musicæ Sloveniæ. Pripra-
vljeno je bilo notno gradivo Gorzanisove prve knjige 
lutenjskih tabulatur iz leta 1561.
M. Kokole je, v zvezi z raziskavami prisotnosti re-
nesančne, predvsem italijanske glasbene kulture na 
Slovenskem, podrobneje glasbeno in besedilno ana-
lizirala glasbene zbirke, posvečene domačemu plem-
stvu, in ugotavljala njihovo odmevnost. Osrednja 
točka raziskave je bila analiza prve zbirke madriga-
lov za pet in šest glasov Philippa de Duca iz leta 1586 
ter posvetilne skladbe, posvečene bratoma Janezu 
Jakobu in Karlu Khislu s Fužin pri Ljubljani. Izsled-
ki raziskave so konec leta izšli v Muzikološkem zbor-
niku XLIII/1. V okviru raziskovane tematike je bil 
pripravljen tudi prispevek »Protestantski podporniki 
glasbe ter glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost 
na Slovenskem v drugi polovici 16. stoletja«, ki je iz-
šel v spremni publikaciji ob razstavi Primož Trubar 
leta 2008 v Narodnem muzeju Slovenije. M. Koko-
le je nadaljevala tudi z delom v zvezi z italijanskim 
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mag. R. Zajc

opernim repertoarjem v 18. stoletju in se posvetila 
povezavam med uprizoritvami na Kranjskem in te-
danjem Moravskem. Delovni rezultati so bili v obliki 
referata predstavljeni na muzikološkem znanstvenem 
sestanku, posvečenem italijanski resni operi na poti 
po Evropi v 18. stoletju, v Brnu na Češkem. Poleg 
tega je M. Kokole na povabilo uredništva Hrvatske 
enciklopedije iz Zagreba pripravila in v redakcijo 
oddala gesla »Alojz Srebotnjak«, »Lucijan Marija 
Škerjanc« in »Slovenci – glasba«. 
M. Zupančič je začela z zbiranjem primarnega in se-
kundarnega gradiva za načrtovano raziskovalno delo 
v zvezi z razvojem in dosežki violinizma na Sloven-
skem do ustanovitve glasbenega konservatorija v 
Ljubljani. 
N. Cigoj Krstulović je nadaljevala s preučevanjem 
fenomena institucionalno podprte, uveljavljene in 
množično razširjene »glasbe za rabo«. Rezultati so 
bili objavljeni v članku »'Glasba za rabo' kot druž-
benozgodovinski pojav v drugi polovici 19. stoletja 
na Slovenskem« v reviji De musica disserenda III/1. 
Podrobneje je raziskala tudi del izvirne slovenske 
glasbene ustvarjalnosti po letu 1848, ki je imela iz-
razito zunajumetniške težnje. To so bile večinoma 
priložnostne skladbe za politično rabo. Pregledala in 
analizirala je slavilne oziroma slavnostne pesmi, ki 
so nastale ob posebnih dogodkih in jubilejih. Študi-
ja z naslovom »Priložnostne skladbe v čast cesarju, 
monarhiji in panslavizmu kot odraz nekaterih staro-
slovenskih političnih načel in idej po letu 1848« je 
bila objavljena v reviji Muzikološki zbornik XLIII/2. 
N. Cigoj Krstulović je po pregledu gradiva naredila 
ožji izbor izvirnih klavirskih skladb, ki so nastale do 
1900 in jih hrani Glasbena zbirka Narodne in univer-
zitetne knjižnice ter so načrtovane za objavo v znan-
stvenokritični izdaji.

Vpetost slovenske glasbe v evropski prostor (do 30. 
6.)
Vodja projekta: M. Barbo.
Sodelavci: A. Bagarič, T. Faganel, B. Frelih, M. Ko-
kole, J. Snoj, K. Šter, R. Zajc.
Zunanji sodelavci z Oddelka za muzikologijo Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani: K. Bogunović, 
A. Nagode, L. Stefanija, G. Pompe, L. Podlesnik, Š. 
Tršinar.
J. Snoj je dokončal študijo o stiškem gradualu, ki 
obravnava tako vsebinske kot paleografske značilno-
sti tega zanimivega rokopisa iz 12. stol. Razprava je 
bila oddana v recenzijski postopek tujega jubilejnega 
zbornika. 
K. Šter je raziskovala vplive ruske romantične lite-
rature na slovensko literaturo in glasbo v začetku 
20. stoletja, pri čemer je izpostavila predvsem vidna 
umetnika Alekseja Vasilijeviča Koljcova in Antona 
Lajovca. Uglasbitve tega ruskega pesnika pri Lajov-
cu in njihov širši kontekst je kot referat predstavila na 
mednarodni znanstveni konferenci v Tveru, Rusija, 

iz gradiva pa je pripravila tudi članek, ki je bil v ru-
skem prevodu oddan za objavo v zborniku referatov.
M. Kokole je na povabilo Državne univerze v Tveru, 
Rusija, za mednarodno znanstveno konferenco »Ru-
ska književnost in slovanska glasbena zgodovina« v 
okviru prireditev »Dnevi slovanskih pisnih kultur« 
pripravila pregleden referat in pozneje tudi pregledno 
razpravo o prvih pesmaricah v slovenskem jeziku in 
njihovi vlogi v glasbenem in kulturnem življenju v 
drugi polovici 16. stoletja.
B. Frelih je za podatkovno zbirko RISM (Mednaro-
dni elektronski katalog glasbenih virov) oz. v Re-
gister starejše glasbene dediščine na Slovenskem 
dokončala popis starejših muzikalij, ki jih hrani 
Frančiškanski samostan Novo mesto. Skupaj je bilo 
narejenih 275 opisov glasbenih rokopisov (od tega K. 
Šter 17).
T. Faganel je pripravil za objavo raziskavo o delo-
vanju zbora Glasbene matice in Mateja Hubada ter 
kritiške odmeve na delo zbora in dirigenta od usta-
novitve zbora leta 1881 do leta 1929 s poudarkom na 
mednarodni dejavnosti zbora. Izsledki raziskave so 
objavljeni v reviji De musica disserenda III/1. 

Cerkveni glasbeni fondi slovenskih obalnih mest 
(od 1. 7.)
Vodja projekta: M. Kokole.
Sodelavci: B. Frelih, J. Snoj, K. Šter.
Začel se je popis starejše glasbene dediščine, ki jo 
hrani Škofijski arhiv v Kopru, rokopisov iz 17. in 18. 
stoletja, ter študij splošne in specifične relevantne 
muzikološke literature. 
B. Frelih je v okviru teh aktivnosti uredila in v med-
narodno elektronsko zbirko RISM – serija A/II vpi-
sala podatke o 63 glasbenih rokopisih (od tega jih je 
6 popisala K. Šter). Popis vsebuje identifikacije av-
torjev, kjer so bile mogoče, in podroben opis vsakega 
glasbenega dela vključno z incipitom (začetki notnih 
zapisov vsakega stavka). 
M. Kokole je začela sistematično zbirati ustrezno 
literaturo in primerjalno gradivo za primerjalno-
analitične raziskave o glasbenih virih druge polovice 
17. stoletja, ki jih hrani Škofijski arhiv Koper, pred-
vsem o specifičnih vprašanjih v zvezi z glasbenimi 
deli Antonia Tarsie, Giovannija Antonia Rigattija ter 
drugih avtorjev, katerih dela so ohranjena v razisko-
vanem arhivu.
J. Snoj je zbral osnovno primarno in sekundarno 
gradivo za študijo o srednjeveških koralnih kodeksih 
izolskega kapitlja. 

drugo delo in dejavnosti

Evidentiranje in katalogiziranje virov
V sodelovanju s centralno redakcijo RISM (Mednaro-
dni elektronski katalog glasbenih virov) v Frankfur-

K. Šter

M. Zupančič
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tu se je nadaljevala katalogizacija starejših glasbenih 
rokopisov (Serija A II – glasbeni rokopisi po 1600) s 
pomočjo računalniškega programa Kallisto. B. Frelih 
in K. Šter sta popisali 275 dokumentov iz knjižnice 
Frančiškanskega samostana v Novem mestu (s čimer 
je bil ta fond v drugi polovici leta dokončno popisan). 
M. Zupančič je sodelovala pri identifikaciji avtorjev. 
Začel se je popis rokopisov iz Koprske škofije, skupaj 
je bilo do konca leta popisanih 63 dokumentov. Ker v 
tej razvojni fazi program Kallisto še ni prosto dosto-
pen na medmrežju, je decembra 2007 izšla 15. izdaja 
dveh RISM-ovih CD-ROM-ov, na katerih se je šte-
vilo slovenskih zapisov povečalo s prejšnjih 1750 na 
1973 (vanj so vključeni zapisi, ki so bili narejeni do 
1. septembra 2007). 
V okviru RILM-a (Mednarodni popis glasbene ozi-
roma muzikološke literature) je bil v letu 2007 opra-
vljen popis glasbene literature za leto 2005. Tako 
je bilo v okviru področnega odbora za Slovenijo s 
sedežem na Muzikološkem inštitutu obdelanih 299 
bibliografskih enot. Inštitut je sodeloval tudi v pri-
pravi publikacije, ki bo retrospektivno predstavila 
monografije in članke, posvečene določenim usta-
novam in osebnostim s področja glasbe in muziko-
logije za obdobje pred začetkom izhajanja RILM-a 
(do 1966); inštitut je zbral in prispeval podatke za 
22 bibliografskih enot z območja Slovenije (gradivo 
zbirala B. Freuh).

Uredniško delo
N. Cigoj Krstulović je uredila prvi zvezek tretje-• 
ga letnika (III/2) revije De musica disserenda (9 
člankov).
T. Faganel je bil odgovorni urednik notne zbirke • 
Monumenta artis musicæ Sloveniæ (zvezki 52, 53 
in 54).
M. Kokole je uredila drugi zvezek tretjega letnika • 
(III/2) revije De musica disserenda (9 člankov).

Druga strokovna dela
M. Kokole je pripravila partnerski del prijave med-• 
narodnega projekta Handel from Italy to Europe: 
Three centuries after the Italian tour 1707–1709 v 
okviru evropskih programov Culture 2007–2013 
(ni bil sprejet v financiranje).
J. Snoj je pripravil predlog aplikativnega muziko-• 
loškega projekta Amandus Ivanschiz, prijavljen na 
razpis ARRS (ni bil sprejet v finansiranje).

Razno
T. Faganel je na novinarski konferenci predstavil • 
nove izdaje zbirke znanstvenokritičnih notnih iz-
daj Monumenta artis musicæ Sloveniæ 38, 48, 49 
in 50 ter priložnostno knjižno kazalko (10. 1.).
T. Faganel in M. Kokole sta bila gosta v oddaji • 
Sadovi znanja na TV Pika, kjer sta predstavila delo 
Muzikološkega inštituta in zbirko Monumenta ar-
tis musicae Sloveniae (16. 2. z več ponovitvami).

Inštitut je v sodelovanju z vodstvom ZRC in • 
Založbo ZRC SAZU nadaljeval z vsestranskimi 
prizadevanji za pripravo znanstvenokritične izda-
je opere Črne maske Marija Kogoja.

Sodelavci inštituta so v letu 2007 opravljali še nasle-
dnje dejavnosti:

n. Cigoj Krstulović•  je bila članica izvršilnega od-
bora SMD (Slovenskega muzikološkega društva) 
in članica društvene Sekcije za teorijo glasbe.
t. Faganel•  je bil član Nacionalne komisije za glas-
beno šolstvo Ministrstva RS za šolstvo in šport; 
predsednik Slovenskega Cecilijinega društva; v. 
d. odgovornega urednika revije Cerkveni glas-
benik; dirigent Komornega zbora RTV Slovenija 
(projektno).
b. Frelih•  je bila vodja delovne skupine RISM za 
Slovenijo; članica nacionalnega odbora RILM za 
Slovenijo in članica nadzornega odbora SMD.
M. Kokole•  je bila članica Znanstvenega sveta 
ZRC SAZU; predsednica Koordinacijskega od-
bora Historičnega seminarja ZRC SAZU; vodja 
nacionalnega odbora RILM za Slovenijo; pod-
predsednica Slovenskega društva za preučevanje 
18. stoletja.
K. šter•  je bila članica Koordinacijskega odbora 
Historičnega seminarja ZRC SAZU in souredni-
ca spletne publikacije Historični seminar 6 (izid 
2008). Na Glasbeni šoli Ljubljana Vič-Rudnik se 
je izpopolnjevala v solopetju ter se avgusta udele-
žila mednarodnega tečaja baročne glasbe »Aestas 
musica« v Varaždinu (pedagogi: Laurence 
Cummings, Catherine Denley in Robin Blaze). 
Pri Lidiji Podlesnik je obiskovala delavnice sta-
rinskih plesov in se oktobra udeležila mednaro-
dnega tečaja »Sarabanda – barok v glasbi in ple-
su«. Je umetniški vodja Dekliške vokalne skupine 
Lacrima iz Kovorja pri Tržiču.

KnjiŽniCa in doKumentaCija

Knjižnica Muzikološkega inštituta je pridobila 281 
enot knjižničnega gradiva (144 zvezkov revij, 130 
knjig in 7 zgoščenk). Najobsežnejša izmenjava gra-
div je potekala z naslednjimi ustanovami: Univerzo 
v Tveru, Rusija, Glasbenim oddelkom Etnološkega 
inštituta Češke akademije znanosti v Pragi, Češka, 
Muzikološkim inštitutom Poljske akademije znano-
sti v Varšavi, Poljska, Javnim skladom RS za kultur-
ne dejavnosti in Oddelkom za muzikologijo FF (Lju-
bljana). Prišlo je tudi do enkratne zamenjave gradiv 
z gospodom M. Horyna, Praga, Češka. Glasbeno in 
muzikološko literaturo so darovale naslednje inšti-
tucije in posamezniki: RISM (Frankfurt), Hrvaško 
muzikološko društvo (Zagreb), Založba ZRC, Od-
delek za muzikologijo FF, Slovensko muzikološko 
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društvo, Akademija za glasbo, Festival Ljubljana, 
Založba Družina, Društvo Glasbena matica (Lju-
bljana), Festival Radovljica, Frančiškanski samostan 
Novo mesto ter posamezniki: M. Barbo, M. Dolgan, 
G. Doliner, T. Faganel, B. Frelih, M. Kokole, J. Kur-
tzman, L. Podlesnik in M. Zupančič.
V letu 2007 je imela knjižnica 47 obiskovalcev, zu-
nanjih obiskov v knjižnici je bilo 106, izposojenih je 
bilo 148 enot bibliotečnega gradiva.
Muzikološki inštitut je izdal 1093 kopij 44 licenčnih 
izvodov posameznih skladb iz zbirke Monumenta ar-
tis musicæ Sloveniæ enajstim slovenskim in osmim 
tujim naročnikom.

PuBliKaCije inštituta

Giacomo Gorzanis, Il primo libro di napolitane • 
che si cantano et sonano in leuto (1570), Il se-
condo libro delle napolitane a tre voci (1571). Ur. 
Alenka Bagarič. Ljubljana, SAZU, ZRC SAZU, 
Muzikološki inštitut 2007 (Monumenta artis 
musicæ Sloveniæ, 51).
František Josef Benedikt Dusík, Simphonia gran-• 
de in G. Ur. Matjaž Barbo. Ljubljana, SAZU, ZRC 
SAZU, Muzikološki inštitut 2007 (Monumenta 
artis musicæ Sloveniæ, 52).
De musica disserenda • III/1 in 2.

mednarodno sodelovanje

RISM (Répertoire International des Sources • 
Musicales), Frankfurt, Nemčija: nadaljeval se je 
računalniški popis starejših glasbenih virov na 
Slovenskem za svetovno elektronsko podatkovno 
zbirko (B. Frelih, K. Šter in M. Zupančič).
RILM (Répertoire International de Littérature • 
Musicale), New York, ZDA: nadaljevalo se je so-
delovanje slovenskega odbora (M. Kokole in B. 
Frelih) s centralno redakcijo v New Yorku.
Morrillova glasbena knjižnica Centra za itali-• 
janske renesančne študije Harvardske univerze, 
Firence, Italija: strokovno sodelovanje in izme-
njava literature.
Pedagoška fakulteta Državne univerze v Tveru, • 
Rusija: nadaljevalo se je sodelovanje v obliki 
medsebojnega obveščanja o tekočih dosežkih in 
izmenjavi literature.
Etnološki inštitut (Muzikološki oddelek) Češke • 
akademije znanosti v Pragi, Češka: nadaljevalo se 
je sodelovanje v obliki medsebojnega obveščanja 
o tekočih dosežkih in izmenjavi literature.
Umetnostni inštitut Poljske akademije znano-• 
sti, Varšava, je z Muzikološkim inštitutom ZRC 

SAZU 16. 10. sklenil sporazum o znanstvenem 
sodelovanju in izmenjavi v letih 2007–2012. 
Prof. dr. Bojan Bujić (Magdalen College, Univerza • 
v Oxfordu, Velika Britanija) je sodeloval v med-
narodnem uredniškem odboru za izdajo zbranih 
del Gabriella Pulitija.
Prof. dr. Ivano Cavallini (Univerza v Palermu, • 
Italija) je sodeloval v mednarodnem uredniškem 
odboru za izdajo zbranih del Gabriella Pulitija. 
Prof. dr. Marc Desmet (Univerza v Saint-Etienne, • 
Francija) je sodeloval pri uredništvu 2. zvezka III. 
letnika revije De musica disserenda.
Prof. dr. Dinko Fabris (Univerza v Potenzi, Italija) • 
je sodeloval v mednarodnem uredniškem odboru 
za izdajo skladb Giacoma Gorzanisa. 
Mag. Nikola Lovrinić (študent Univerze v • 
Zagrebu, Hrvaška) je za 54. zvezek zbirke 
Monumenta artis musicæ Sloveniæ pripravil tran-
skripcijo in uredniški komentar o zbirki Integra 
omnium solemnitatum psalmodia vespertina 
(1600) skladatelja Gabriella Pulitija.
Prof. dr. Ennio Stipčević (Oddelek za zgodovino • 
Hrvaške glasbe, HAZU, Zagreb, Hrvaška) je so-
deloval v mednarodnem uredniškem odboru za 
izdajo zbranih del Gabriella Pulitija.

oBisKi na inštitutu

Mag. Nikola Lovrinić (študent Univerze v • 
Zagrebu, Hrvaška): delovni sestanki v zvezi s pri-
pravo 54. zvezka zbirke Monumenta artis musicæ 
Sloveniæ 10. 1., 28. 6., 5. 9., 22. 10. in 19. 12.
Prof. dr. Ennio Stipčević (Oddelek za zgodovino • 
Hrvaške glasbe, HAZU, Zagreb, Hrvaška): delov-
ni sestanek mednarodnega uredniškega odbora za 
izdajo zbranih del Gabriella Pulitija, 10. 1.
Michael Paumgartner (umetniški vodja skupine • 
Triagonale, Celovec, Avstrija): obisk na inštitutu 
in pogovor o izvedbi del I. Poscha na koncertu 22. 
7. v Krki na Koroškem, v okviru festivala duhov-
ne glasbe, 21. 2.
Akad. prof. dr. Nikša Gligo (predstojnik glasbe-• 
nega oddelka, Univerza v Zagrebu, Hrvaška): pre-
davanje in obisk na inštitutu, 15. 5.
Prof. dr. Marc Desmet (Univerza St. Etienne, • 
Francija): študijski obisk na inštitutu in dogovo-
ri o pripravi monografije o Iacobusu Handlu – 
Gallusu, 15. –30. 5.
Dr. Frans Brouwer (Combattimento Consort, • 
Amsterdam, Nizozemska): predavanje in obisk na 
inštitutu, 21. 11.
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Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

tomaž Faganel
Über Melopoeia von Joannes Baptista Dolar.•  
Referat na simpoziju »Die älteste Orgel Wiens«, 
Inštitut za raziskave orgelske in cerkvene glasbe, 
Univerza za glasbo in gledališko umetnost, Dunaj, 
Avstrija, 22. 6.

božidara Frelih 
Aktivno sodelovanje na okrogli mizi • 
»Erfahrungsaustausch über Kallisto« o delu na 
novem programu za elektronsko katalogizira-
nje glasbenih virov, RISM, Frankfurt na Majni, 
Nemčija, 22. 2.

Metoda Kokole
• The earliest hymnals in the Slovenian language 

and musical life in the second half of the 16th cen-
tury. Referat na mednarodni znanstveni konferen-
ci »Ruska književnost in slovanska glasbena zgo-
dovina« v okviru prireditev »Dnevi slovanskih 
pisnih kultur«, Državna univerza v Tveru, Rusija, 
23. 5.

• The Mingotti Opera Company in Graz and 
Ljubljana in the early 1740s. Referat na mednarod-
nem muzikološkem simpoziju »Eclat, Encounter, 
Expropriation – The Clash of Cultures and 
Civilisations in Music and Opera in the Imperial Age: 
The Italian opera seria on the way through Europe 
of the 18th Century«, International Musicological 
Colloquium Brno 2007, Muzikološki Inštitut 
Umetniške Fakultete Massarykove Univerze, Brno, 
Češka, 24. 9.

jurij snoj 
Some Reflections of the Origins of the Messine-• 
German Types of Notation. Referat na 18. kon-
gresu Mednarodnega muzikološkega društva, 
Univerza v Zürichu, Švica, 15. 7. 
Die fragmentarisch erhaltenen Choralhands-• 
chriften. Probleme ihrer Identifizierung und 
Beschreibung. Referat v okviru sekcije RISM na 
18. kongresu Mednarodnega muzikološkega dru-
štva, Einsiedeln, Švica, 14. 7. 

Katarina Šter 
Echoes of the Russian literature in the Slovenian • 
literature and music of the late 19th and early 20th 
centuries till 1918: »national artists« Koljcov and 
Lajovic. Referat na mednarodni znanstveni kon-
ferenci »Ruska književnost in slovanska glasbena 
zgodovina« v okviru prireditev »Dnevi slovan-
skih pisnih kultur«, Državna univerza v Tveru, 
Rusija, 23. 5.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

Metoda Kokole
Raziskovalno delo in preverjanje podatkov v • 
Narodni knjižnici Marciana ter sestanek medna-
rodnega uredniškega odbora za izdajo zbranih del 
G. Gorzanisa v zbirki Monumenta artis musicæ 
Sloveniæ, Benetke, Italija, 26.–27. 1.

jurij snoj
Muzikološki inštitut Madžarske akademije zna-• 
nosti, 25. 6.–27. 6. (priprava izdaje antifonala iz 
Kranja). 

Katarina Šter
Študij srednjeveške liturgične glasbe na Umetniški • 
univerzi v Gradcu s pomočjo trimesečne štipendi-
je »Go Styria« ter zbiranje gradiva in raziskova-
nje rokopisov v Univerzitetni knjižnici v Gradcu, 
1. 10.–31. 12.

PedagošKo delo

alenka bagarič
Zgodovina glasbe II• . Predavanja na Akademiji 
za glasbo Univerze v Ljubljani (v študijskem letu 
2006/07).
Zgodovina likovne umetnosti in kulture – glas-• 
ba. Seminar na Oddelku za likovno umetnost 
Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru (v štu-
dijskem letu 2006/07).

nataša Cigoj Krstulović
Nauk o glasbi• . Srednja glasbena in baletna šola v 
Ljubljani (do 22. 10.).

tomaž Faganel
Zborovsko dirigiranje• . Orglarska šola Zavoda 
Dom sv. Jožef v Celju.

Metoda Kokole
Glasba in glasbeno življenje na Slovenskem• . 
Izvajanje podiplomskega predmeta v okviru po-
diplomskega programa Primerjalni študij idej in 
kultur, modul Slovenske študije, Univerza v Novi 
Gorici.
Zgodovina likovne umetnosti in kulture – glasba• . 
Predavanja na Likovnem oddelku Pedagoške fa-
kultete Univerze v Mariboru.

jurij snoj
Zgodovina starejše svetovne glasbe• . Predavanja in 
seminar na Oddelku za muzikologijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani.
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Glasbena paleografija• . Predavanja na Oddelku 
za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani.

mentorstvo

Metoda Kokole je bila mentorica mladima razi-
skovalkama doktorandki mag. Alenki Bagarič in 
Maruši Zupančič (od oktobra) ter somentorica podi-
plomskemu študentu Univerze v Zagrebu Nikoli Lo-
vriniću pri magistrski nalogi Gabriello Puliti: Sacræ 
modulationes (1600): prilog proučavanju razvoja 
moteta krajem 16. stoljeća (uspešno opravil zagovor 
12. 10.).

jurij snoj je bil mentor mladi raziskovalki Katarini 
Šter pri magistrski nalogi Poznosrednjeveška mo-
nastična recepcija koralnega enoglasja na primeru 
kartuzije Žiče.

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

spletni naslov: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modu-
les.php?name=insti&ime=5.

summarY

The members of the institute of Musicology con-
tinued with their general and specific research into 
music from the Middle-Ages to the 20th century, 
with special regard to the music produced or perfor-
med on the territory of today’s Slovenia. 
The basic research was performed within the scope 
of the research programme Research on the Slove-
nian Musical Past (together with the Department of 
Musicology, Faculty of Letters, University of Lju-
bljana). J. Snoj researched the questions connected 
with the origins of the Metz-German Gothic nota-
tion used in the late Middle-Ages on the territory of 
Slovenia with special respect to the influences of the 
German diastematic notation. He completed his edi-
tion of the Antiphonal from Kranj which was publis-
hed in the series Musica Danubiana. K. Šter studied 
liturgical monody in the practice of the Carthusian 
order. A. Bagarič prepared the edition of lute tablatu-
res from G. Gorzanis’s first book of lute tablatures of 
1561 with a modern realisation to be published in the 
series Monumenta artis musicæ Sloveniæ. M. Koko-
le researched late Italian Renaissance secular music 
that was dedicated to local patrons of art from the 
geographical area of today’s Slovenia, with special 
attention to the First book of madrigals dedicated by 
Philippe de Duc to members of the family Khisl in 
1586. She continued her research into the dissemina-
tion of Italian opera repertoire from Carniola to Mo-
ravia and vice versa in the 1730s. N. Cigoj Krstulović 

prepared the selection of piano pieces from the Slo-
venian national heritage prior to 1900 to be published 
in a critical edition. She also engaged herself with the 
Slovenian music pieces intended to honour special 
occasions, or dedicated to honour great personalities 
such as the Emperor, etc. These compositions reflec-
ted non-musical, political and other ideas. 
Within the research project entitled How Slovenian 
Music is Embedded in the European Area (in coope-
ration with the Department of Musicology, Univer-
sity of Ljubljana) J. Snoj finished his study on the 
12th-century gradual from Stična (Ger. Sittich). K. 
Šter prepared a paper on the echoes of the Russian 
Romanticism on the Slovenian literature and music 
in the early 20th Century. The paper later turned into 
a scholarly article was presented at the conference at 
the Tver Stare University, within a frame of the bila-
teral cooperation of this university and the Institute 
of Musicology. M. Kokole prepared a study on the 
first hymnals in Slovenian language in the context 
of musical life of the 16th century in Slovenia. B. Fre-
lih finished cataloguing the funds of the Franciscan 
monastery of Novo mesto for the international da-
tabase RISM (A/II). T. Faganel wrote an article on 
the reviews published in contemporary print after the 
concerts of the music society Glasbena matica under 
the leadership of Matej Hubad (1881–1929).
Within a newly acquired research project entitled 
Ecclesiastical Music Funds of the Slovenian Coastal 
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Towns (starting in July 2007) the collaborators star-
ted collecting relevant comparative literature and ca-
taloguing the earliest funds of the Bishopric Archive 
of Koper. 
The Institute published two volumes of the series 
Monumenta artis musicæ Sloveniæ (51 and 52), and 
two volumes of the journal De musica disserenda. 
The volume III/1 brought another nine articles based 
on the papers given at the international musicologi-
cal conference Functional and Autonomous in Mu-
sic: Patterns and Meanings. The volume III/2 was 
mainly dedicated to now findings in connection with 
life and work of Jacobus Handl − Gallus.
The holdings of the Institute’s library were enriched 
by 281 new bibliographical units. An agreement of 
official mutual collaboration was signed by the Insti-
tute of Musicology and the Ethnological Institute of 
the Czech Academy of Sciences, as well as an agre-
ement between the Institute of Musicology and the 
Institute of Art of the Polish Academy of Sciences 

in Warsaw. In the frame of the official collaboration 
with the Tver State University M. Kokole and K. Šter 
participated at an international scholarly conference 
and paid an official visit at the University of Tver, 
Russia. The International collaboration with RISM 
and RILM continued. 
Three members of the Institute were active as lectu-
rers at University of Ljubljana, University of Maribor 
and University of Nova Gorica.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=insti&ime=5.
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INŠtItUt ZA SlOvENSKO lItERAtURO IN lItERARNE vEDE

dr. D. Dolinar

dr. M. Dović

dr. M. Juvan

A. Koron

znanstveni svet

Akad. prof. dr. France Bernik, dr. Marjan Dolgan 
(predsednik), dr. Darko Dolinar, dr. Marko Juvan, 
akad. prof. dr. Janko Kos, dr. Matija Ogrin.

Personalna sestava

Predstojnik: dr. Darko Dolinar.
Bibliotekarka: Alenka Koron.
Tajnica: Alenka Maček.

sekcija za slovensko literarno zgodovino
Znanstveni svetnik: dr. Marjan Dolgan.
Znanstveni sodelavec: doc. dr. Matija Ogrin.
Samostojni strokovni sodelavec specialist v humani-
stiki: Jože Faganel (dopolnilno delovno razmerje).
Asistent z magisterijem (mladi raziskovalec): mag. 
Luka Vidmar.
Asistentka (mlada raziskovalka): Monika Deželak 
(od 1. 10.).

sekcija za literarno teorijo
Znanstvena svetnika: izr. prof. dr. Darko Dolinar, 
red. prof. dr. Marko Juvan.
Samostojni strokovni sodelavki specialistki v huma-
nistiki: Alenka Koron, mag. Jola Škulj.
Asistent z doktoratom (mladi raziskovalec): doc. dr. 
Marijan Dović.

temeljne razisKave

Literarnozgodovinske, teoretične in metodološke 
raziskave (dolgoročni program P6-0024)
Vodja raziskovalnega programa: D. Dolinar.

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenske-
ga slovstva (aplikativni projekt L6-6373, do 30. 6. 
2007)
Vodja projekta: M. Ogrin.

Elektronsko besedilno središče z multimedijsko ko-
munikacijo (ciljni raziskovalni projekt V2-0380, od 
1. 4. 2007)
Vodja projekta: M. Ogrin.

Evolucija avtorskih vlog: Slovenski literarni avtor 
v evropskem primerjalnem kontekstu (podoktorski 
projekt Z6-9159, 2007-2008)
Vodja projekta: M. Dović.

Primerjalne raziskave češkega in slovenskega lite-
rarnega polja v srednjeevropskem kontekstu (bila-
teralni projekt BI-CZ/07-08-005)
Vodja slovenskega dela projekta: M. Juvan

V sklopu programa in projektov ter ob njihovem 
smotrnem povezovanju so se nadaljevale dolgoročne 
raziskave slovenske in primerjalne literarne zgodo-
vine, literarne teorije in metodologije. 

Področje slovenske književnosti
Podrobneje so bili obravnavani naslednji vsebinski 
in problemski sklopi: starejša slovenska verzifikaci-
ja; rokopisna in knjižna zapuščina Akademije opero-
zov; struktura in funkcija pisem iz Zoisove korespon-
dence; pesniško delo A. M. Slomška; še neobjavljene 
pesmi S. Kosovela; novejša slovenska avtobiograf-
ska besedila; vloga avtorja v slovenskem literarnem 
sistemu; starejši pregledi slovstva na Slovenskem v 
16.-18. st.; opredelitve predmetnega področja slo-
venske literarne vede in izbor prevladujočih metod, 
vprašanja institucionalnih osnov ter nosilne teoretič-
ne koncepcije osrednjih osebnosti stroke od srede 19. 
do srede 20 st.
Eno izmed glavnih težišč dela je bilo pripravljanje 
elektronskih znanstvenokritičnih izdaj in razisko-
vanje s tem povezanih teoretičnih, tekstoloških in 
metodoloških vprašanj. Potem ko so bili prvi načelni 
in metodološki izsledki preverjeni v zgodnejših ob-
javah raziskovalne skupine, se je poudarek prenesel 
na praktično delo. Kot njegov rezultat so bile na sple-
tu objavljene izdaje Brižinskih spomenikov, Zbranih 
pesmi A. Podbevška in romana Iz. Cankarja S poti. 
Javnosti so bile predstavljene na odmevni tiskovni 
konferenci 13. 11. Delo se nadaljuje s pripravljanjem 
novih izdaj (med prvimi bo končana izdaja Škofje-
loškega pasijona) in z izpopolnjevanjem ustreznih 
računalniških orodij, za kar skrbijo sodelavci z Insti-
tuta Jožef Stefan.

Področje primerjalne književnosti, literarne teorije 
in metodologije literarne vede
Raziskovalci so obravnavali vrsto pojavov in proble-
mov, ki sodijo v skupno obzorje literature od moder-
nizma prek postmodernizma do današnjih pojavnih 
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mag. J. Škulj

mag. L. Vidmar

oblik ter njenih obravnav v sodobni literarni vedi in 
mejnih območjih s sorodnimi humanističnimi veda-
mi. To so: intertekstualni pristop k teoriji žanrov; 
identiteta tekstnega subjekta in besedilni stil; teo-
rije pripovedi; teorije avtobiografije; teorije fikcije; 
teorije družbenih spolov in »queer« teorije; poetika 
modernizma; žanrska določila romana; sistemski in 
empirični vidiki raziskovanja literature, zlasti vloga 
avtorja kot proizvajalca v literarnem sistemu; semio-
sfera, semioza in dejanskost literature; problematika 
literarnega zgodovinopisja; transnacionalna dinami-
ka literarnih reprezentacij; asimetrija literarnega ra-
zvoja; koncepcije transgresivnega mišljenja kot pred-
postavke za soočanje »trdih« znanosti, humanistike 
in literature. 
Glavni poudarek letošnjega raziskovalnega dela je 
bil na zgodovini, teoriji in metodologiji primerjalne 
literarne vede v slovenskem in svetovnem merilu. Ob 
100-letnici rojstva akademika Antona Ocvirka, ute-
meljitelja primerjalne književnosti kot znanstvene 
stroke na Slovenskem, smo organizirali konferenco 
»Primerjalna književnost v 20. stoletju«, na kateri je 
sodelovalo 14 slovenskih in 10 tujih predavateljev, 
prominentnih predstavnikov stroke v mednarodnem 
znanstvenem prostoru, večinoma iz evropskih držav, 
pa tudi iz Amerike in Azije. Referati so obravnavali 
glavne tematske, teoretične in metodološke značil-
nosti Ocvirkovega opusa, njegov odmev v tujini in 
njegov pomen za nadaljnji razvoj na Slovenskem; s 
tem so soočili današnje stanje stroke v svetovnem 
merilu, ki je pogosto označeno kot kriza, obravna-
vali so njeno mesto med humanističnimi vedami in 
razgrnili njene razvojne perspektive.
Eden pomembnih rezultatov raziskovalnega dela je 
zbirka literarnoteoretičnih in zgodovinskih mono-
grafij Studia litteraria, ki jo ureja in izdaja inštitut 
in je odprta tudi za zunanje sodelavce. V njej so le-
tos izšle štiri knjige: obravnavajo verzne in kitične 
oblike v starejšem slovenskem pesništvu (P. Sveti-
na), slovensko recepcijo E. Zolaja (T. Smolej), vlogo 
pisatelja kot literarnega proizvajalca v slovenskem 
literarnem sistemu (M. Dović), stanje in razvojne 
tež nje primerjalne književnosti na prelomu tisočletja 
(T. Virk). (Glej še rubriko Publikacije inštituta.)
Zunaj zbirke je izšla monografija o zgodovinsko ra-
zvojnih in teoretično metodoloških vidikih starejše 
slovenske literarne vede (D. Dolinar). Za monogra-
fijo o zgodovini in poetiki intertekstualnosti (M. Ju-
van) je bila v sodelovanju z uredništvom univerzite-
tne založbe Purdue (ZDA) končana zadnja redakcija 
angleškega besedila.
Za nadaljevanje zbirke Studia litteraria pripravljamo 
tematski zbornik razprav o primerjalni književnosti 
in tri monografije zunanjih sodelavcev: o simbolu, 
alegoriji in fragmentu; o oblikovanju ciklov v slo-
venski liriki; o odnosu do oblasti v slovenski drama-
tiki 1943-1990. 

drugo delo in dejavnosti

d. dolinar•  je sourednik zbirke Studia litteraria 
in član uredništva revije Primerjalna književnost. 
Recenziral je predloge bolonjskih študijskih pro-
gramov Oddelka za primerjalno književnost in 
literarno teorijo ljubljanske Filozofske fakultete. 
M. dović•  je bil izvoljen za docenta na Univerzi 
Nova Gorica. Je podpredsednik Slovenskega 
društva za primerjalno književnost in skrbnik 
društvenih spletnih strani. Organiziral in vo-
dil je mednarodni komparativistični simpozij 
Literatura in cenzura v okviru pisateljskega sre-
čanja v Vilenici. Je glavni urednik zbirke Goga 
Musica, predsednik uredniškega sveta Založbe 
Goga in član uredništva revije Park.
j. Faganel•  je v rednem delovnem razmerju direktor 
Mohorjeve družbe Celje. Je član uprave Fundacije 
dr. Bruno Breschi, ki podpira izdajanje virov za 
raziskavo starejše slovenske književnosti. 
a. Koron•  je pripravljala doktorsko disertacijo na 
Oddelku za primerjalno književnost in literarno 
teorijo ljubljanske Filozofske fakultete.
M. juvan•  je bil izvoljen za rednega profesorja na 
Filozofski fakulteti ljubljanske univerze. Je sou-
rednik zbirke Studia litteraria, član uredništev 
Slavistične revije, Primerjalne književnosti in 
mednarodne komparativistične elektronske revije 
CLCweb. 
M. ogrin•  je bil izvoljen za docenta na Univerzi 
Nova Gorica. Je urednik zbirke humanistične ese-
jistike Sidro pri založbi Družina.
j. Škulj•  je članica uredništva Primerjalne književ-
nosti; pripravlja doktorsko disertacijo na Oddelku 
za primerjalno književnost ljubljanske Filozofske 
fakultete.
l. vidmar•  nadaljuje podiplomski študij za dok-
torat po programu ZRC SAZU in Univerze Nova 
Gorica »Interkulturni študiji – primerjalni študij 
idej in kultur«. Je urednik izdaje Leksikon cer-
kva na Slovenskem pri založbi Celjske Mohorjeve 
družbe.

KnjiŽniCa in doKumentaCija

Knjižnica
Vodja: A. Koron.
Knjižni fond se je povečal za 550 knjig in 217 zvez-
kov revij ter 1 CD-ROM. Evidentiranih je bilo 1189 
obiskovalcev. 
Ker je bil inštitutu odvzet del knjižnega skladišča, je 
bilo treba opraviti zamudno selitev gradiva iz ustre-
zno klimatiziranih prostorov v manj primerne in ne-
klimatizirane. Knjige smo ustrezno očistili, del manj 
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uporabljanega fonda pa zaradi pomanjkanja prostora 
izločili. 
23 zunanjih obiskovalcev je za potrebe raziskovalne-
ga dela, za izdelavo diplomskih in magistrskih nalog 
ter referatov na dodiplomskem študiju uporabljalo 
kartoteki Slovenski literarnoteoretični termini in 
Tuji literarni avtorji v slovenskem periodičnem tisku. 
Knjižničarka je kartoteki predstavila študentom 1. 
letnika primerjalne književnosti in literarne teorije 
s Filozofske fakultete v Ljubljani, skupini Zoi sovih 
štipendistov z različnih fakultet Ljubljanske univer-
ze pa je predstavila celotno raziskovalno delo na In-
štitutu. Ob simpoziju Primerjalna književnost v 20. 
stoletju je pripravila razstavo slovenskih komparati-
vističnih publikacij v knjižni obliki in jo predstavila 
udeležencem.

Tajništvo (A. Maček)
Poleg rednih administrativno-tehničnih opravil, tudi 
za potrebe Inštituta za kulturno zgodovino, je tajnica 
računalniško pripravila za tisk vse inštitutske publi-
kacije in tekoči letnik revije Primerjalna književ-
nost; sodelovala je tudi pri računalniški obdelavi in 
strukturiranju besedil v zapisu XML za elektronske 
znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva.

PuBliKaCije inštituta

Založba ZRC – Zbirka Studia litteraria: 
M. Dović: • Slovenski pisatelj: razvoj vloge lite-
rarnega proizvajalca v slovenskem literarnem 
sistemu;
T. Smolej: • Slovenska recepcija Emila Zolaja 
(1880-1945);
P. Svetina: • Kitične oblike v starejši slovenski po-
svetni poeziji;
T. Virk: • Primerjalna književnost na prelomu ti-
sočletja: kritični pregled.

Zunaj zbirk:
Primerjalna književnost v 20. stoletju: povzetki • 
referatov: summaries of the papers (ur. D. Dolinar 
in L. Vidmar).

Celjska Mohorjeva družba v sozaložništvu z Založbo 
ZRC:

 D. Dolinar: • Med književnostjo, narodom in zgo-
dovino: razgledi po starejši slovenski literarni 
vedi.

Elektronske spletne izdaje (dostopne na naslovu 
»http://nl.ijs.si/e-zrc«):

Brižinski spomeniki= Monumenta Frisingensia•  
(ur. M. Ogrin);
A. Podbevšek: • Zbrane pesmi (ur. M. Dović);
Iz. Cankar: • S poti (ur. M. Ogrin in L. Vidmar).

mednarodno sodelovanje

V bilateralnem projektu • Primerjalne raziskave če-
škega in slovenskega literarnega polja v srednjee-
vropskem kontekstu so se raziskave in referati (M. 
Zelenka, M. Juvan) lotili tako metodologije pri-
merjalne književnosti v Srednji Evropi (vključno 
z njeno zgodovino), s posebnim ozirom na češko 
in slovensko komparativistično šolo, kakor tudi že 
analize primera Zofke Kveder kot avtorice, ki je 
v prvi tretjini 20. stoletja delovala v obeh okoljih 
(M. Dović). 
Nadaljevalo se je zbiranje korespondence Matije • 
Murka v slovenskih knjižnicah (A. Zelenkova) in 
pregled slovenske literarnovedne produkcije (I. 
Pospíšil).
Nadaljevalo se je sodelovanje s Slavističnim in-• 
štitutom Ruske akademije znanosti, pri katerem 
je v ospredju skupno pripravljanje zgodovine slo-
venske književnosti za ruske strokovne bralce. 
Delovne verzije treh pri nas napisanih poglavij so 
bile v pregledu pri ruskih partnerjih.
21. 9. je na ZRC SAZU potekal sestanek • 
Raziskovalnega komiteja za vzhodno in jugo-
vzhodno Evropo Mednarodne zveze za primerjal-
no književnost (ICLA/AILC). 
M. Juvan je bil član uredništva mednarodne kom-• 
parativistične elektronske revije CLCWeb in član 
izvršilnega odbora Evropske mreže za primerjal-
no literarno vedo (ENCS/ REELC).
M. Ogrin sodeluje v multilateralnem projektu • 
SLOVO – Towards building a digital library of 
South Slavic manuscripts, ki ga vodi inštitut za 
literaturo Bolgarske akademije znanosti (začetek 
1. 7. 2007).
J. Škulj sodeluje v evropskem projektu - te-• 
matski mreži ACUME 2 (Interfacing Science, 
Literature and the Humanities). Povabljena je 
bila k sodelovanju v novem evropskem projektu 
SENT - The Network of European Studies (zače-
tek jeseni 2007). Bila je članica izvršilnega odbo-
ra Mednarodne zveze za primerjalno književnost 
(ICLA/AILC); je članica raziskovalnega komiteja 
ICLA za vzhodno in jugovzhodno Evropo. Kot 
članica izvršilnega odbora Evropske mreže za 
primerjalno literarno vedo (ENCS/ REELC) je 
koordinirala vzpostavljanje spletne strani te mre-
že na strežniku ZRC SAZU.
M. Dović je organiziral in vodil 5. mednarodni • 
komparativistični simpozij Literatura in cenzura 
v Lipici (6.–7. 9.). 
J. Škulj in M. Juvan sta sodelovala pri pripravah • 
projekta The Politics of Culture: Nationhood, 
Citizenship, and Interculturalism in the New 
Europe v 7. okvirnem program EU, ki ga je koordi-
nirala univerza v Halleju (Nemčija). Oddana je bila 
kompletna prijava, vendar projekt ni bil odobren.
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oBisKi na inštitutu

Prof. dr. Ivo Pospíšil z Inštituta za slavistiko uni-• 
verze v Brnu: delo za slovensko-češki projekt, 
pregled novih dosežkov slovenske literarne vede, 
6.–10. 8.
Prof. dr. Miloš Zelenka z Inštituta za zgodovino • 
znanosti in Anna Zelenkova s slavističnega in-
štituta Češke akademije znanosti v Pragi: delo 
za slovensko-češki projekt, zbiranje rokopisnih 
virov za načrtovano izdajo korespondence Matije 
Murka, seznanjanje z novimi edicijami slovenske 
literarne vede, 18.–22. 6. in 12.–18. 11.
Tuji udeleženci simpozija o primerjalni književno-• 
sti v 20. stoletju: J. Bessière, V. Biti, E. Eoyang, P. 
Hajdu, Z. Milutinović, J. Neubauer, M. Spiridon, 
S. Stoimenska-Elzeser, J. Szili, G. Tihanov, M. 
Zelenka, 20.–21. 9.
Dr. Erwin Köstler in dr. Michael Reichmayr z • 
Avstrijske akademije znanosti: priprave na pro-
jekt Enciklopedija koroških Slovencev, 17. 4. in 
18. 12.
Dr. Elena Tomova z Bolgarske akademije znano-• 
sti: dogovori o sodelovanju v mednarodnem pro-
jektu SLOVO - priprava digitalne knjižnice južno-
slovanskih rokopisov. 

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

darko dolinar
Anton Ocvirk in primerjalna književnost na • 
Slovenskem. Uvodni prispevek na simpoziju ob 
100-letnici rojstva Antona Ocvirka »Primerjalna 
književnost v 20. stoletju«, Ljubljana, SAZU, 20. 
9.
Ocvirkovo pojmovanje literarnega dela. • Referat 
na simpoziju ob 100-letnici rojstva Antona 
Ocvirka »Primerjalna književnost v 20. stoletju«, 
Ljubljana, SAZU, 20. 9.
 [Pogovor z novinarjem Štefanom Kutošem]. • 
Radio Slovenija, program Ars, oddaja »Podobe 
znanja«, 23. 3.

Marijan dović
Zofka Kveder, umetnica in profesionalka peresa. • 
Referat na kolokviju »Zofka Kveder (1878-1926), 
recepcija njene ustvarjalnosti v 21. stoletju«, 
Karlova univerza, Praga, 6.–7. 6.
Empirical and systemstheoretical conceptions • 
of literary historiography and their consequen-
ces. Referat na 18. kongresu Mednarodne zveze 
za primerjalno književnost (ICLA/AILC), Rio de 
Janeiro, 31. 7.
Literature and censorship: an introduction. • 

Referat na 5. mednarodnem komparativističnem 
kolokviju »Literatura in cenzura: kdo se boji re-
snice literature / Literature and censorship: who is 
afraid of the truth of literature?«, Lipica, 6. 9.

Marko juvan
Cultural Dynamics – Materials, Tools, and • 
Experiences for a Workshop. Predavanje in disku-
sija na delavnici o kulturni dinamiki v programu 
»HERA: Humanities in the European Research 
Area«, Univerza v Amsterdamu, 20. 6.
The Intertextuality of genres and the intertextu-• 
al genres. Referat na 2. mednarodnem kongresu 
Evropske mreže za primerjalno literarno vedo 
(REELC/ENCLS) »Fortunes et infortunes des 
genres littéraires en Europe«, Clermont-Ferrrand, 
Francija, 6.–9. 9.
Ideologije primerjalne književnosti: metropole in • 
periferije (hipoteze za možno raziskavo). Referat 
na simpoziju ob 100-letnici rojstva Antona 
Ocvirka »Primerjalna književnost v 20. stoletju«, 
Ljubljana, SAZU, 20. 9.
»Slovenski kulturni sindrom« v nacionalni in pri-• 
merjalni literarni zgodovini. Nastopno predavanje 
ob izvolitvi v naziv rednega profesorja, Filozofska 
fakulteta Univerze v Ljubljani, 25. 10.
The History and Present of National/Comparative • 
Literary History: A Case Study. Referat na med-
narodnem kolokviju »Frontières de l'histoire lit-
téraire«. Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 
Centre interuniversitaire d'Études hongroises et 
le Centre d'Études et de recherches comparatistes; 
Pariz, 9.–10. 11.
Stylistic Subject-Fashioning.•  Referat na 39. le-
tni konferenci Ameriškega združenja za napre-
dek slavističnih študij (AAASS), New Orleans, 
15.–18. 11.
Primer Brede Smolnikar. • Sodelovanje v oddaji 
»Polnočni klub«, Televizija Slovenija, 1. program, 
oktober. 
 [O tekstih in velikem tekstu Marka Švabića]. • 
Prispevek na javnem pogovoru »Knjiga mene 
briga: Sonce sonce sonce«. LUD Literatura, 
Ljubljana, 28. 11.
Marko Švabić: Sonce, sonce, sonce• . Sodelovanje v 
oddaji »Knjiga mene briga«. Televizija Slovenija, 
1. program, 13. 12.

alenka Koron
Gendered narratology in progress: gender-con-• 
scious novels in recent Slovenian literature. 
Referat na 18. kongresu Mednarodne zveze za 
primerjalno književnost (ICLA/AILC), Rio de 
Janeiro, 30. 7.
"Self" as theoretical category. • Referat na 39. le-
tni konferenci Ameriškega združenja za napre-
dek slavističnih študij (AAASS), New Orleans, 
15.–18. 11.
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Doris Lessing, Nobelova nagrajenka za literatu-• 
ro. Radio Slovenija, program Ars, oddaja »Odprti 
termin«, 22. 10.

jola Škulj
Shared ground od transgressive thinking: on • 
some shared MKWs [Matrix of key words] in sci-
ence and literary studies. Referat in diskusijski 
prispevki na generalni skupščini projekta Acume 
2 »Interfacing science, literature and humaniti-
es«, Bertinoro (Italija), 16.- 18. 3.
Slovenian response on trends in comparative li-• 
terature. The context of nowdays scenarios in the 
comparative literary studies. Referat in diskusij-
ski prispevek na okrogli mizi »Beyond the Border. 
Trends in Comparative literature outside the US« 
na letni konferenci Ameriške zveze za primerjal-
no književnost (ACLA), Puebla, Mehika, 19. -22. 
4.
Reading asymmetries. On the incommensura-• 
bles of the singular. Referat na 18. kongresu 
Mednarodne zveze za primerjalno književnost 
(ICLA/AILC), Rio de Janeiro, 2. 8.
The kernel of the novelistic gene: inconclusive-• 
ness. Referat na 2. kongresu Evropske mreže za 
primerjalno literarno vedo »Fortunes et infortu-
nes des genres littéraires en Europe«, Clermont-
Ferrrand, Francija, 6.–8. 9.
Temeljne koncepcije slovenske komparativisti-• 
ke in aktualni komparativistični vidiki. Referat 
na simpoziju ob 100-letnici rojstva Antona 
Ocvirka »Primerjalna književnost v 20. stoletju«, 
Ljubljana, SAZU, 20. 9.
Literary history writing today: dialogism, semi-• 
osphere, and cultural asymmetries. Referat na 
mednarodnem kolokviju »Frontières de l'histoire 
littéraire«. Université Sorbonne Nouvelle - Paris 
3, Centre interuniversitaire d'Études hongroises et 
le Centre d'Études et de recherches comparatistes, 
Pariz, 9.–10. 11.
Complexity, literature, sciences. • Referat na kon-
ferenci projekta Acume 2 »Discours litteraires, 
discours des sciences humaines, discours scien-
tifiques: de leurs proximités et de leurs recoupe-
ments », Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 
Centre de recherches et d'Études comparatistes; 
Pariz, 7. 12.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

Glej rubriki Mednarodno sodelovanje ter Predava-
nja, referati in drugi javni nastopi. 

PedagošKo delo

Marijan dović
Slovenska književnost IV.•  Predavanja za študente 
slovenistike na Univerzi v Novi Gorici, zimski se-
mester 2007-08. 

darko dolinar
Metodologija• . Predavanja v okviru skupnega 
predmeta za podiplomske študente literarno-
vednih smeri na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. 

jože Faganel
Retorika• . Predavanja in vaje za študente Teološke 
fakultete v Ljubljani in v Mariboru. 

Marko juvan
Medbesedilnost in kulturni spomin• . Predavanja 
in konzultacije v modulu »Slovenski študiji – tra-
dicija in sodobnost« na podiplomskem programu 
»Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in 
kultur«, ZRC SAZU in Univerza Nova Gorica.
Literarna teorija/ Intertekstualnost• . Predavanja 
na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani (2 uri tedensko za sloveniste, 
1 ura za E-komparativiste).

luka vidmar
Zgodovina likovne umetnosti• . Predavanja za štu-
dente slovenistike na Univerzi v Novi Gorici, letni 
semester 2006-07.

mentorstvo

darko dolinar je bil inštitutski raziskovalni mentor 
mlademu raziskovalcu L. Vidmarju.

Marko juvan je bil na Oddelku za slovenistiko Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani mentor dvema 
doktorandkama (V. Žerjal Pavlin, B. Zorman), eni 
magistrandki (K. Molk) in eni diplomantki (S. Jere-
tina); kot predavatelj ali konzultant je sodeloval v več 
magistrskih programih na FF. V podiplomskem pro-
gramu »Interkulturni študiji – primerjalni študij idej 
in kultur« (ZRC SAZU in Univerza Nova Gorica) je 
bil somentor enemu doktorandu (L. Vidmarju). 

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
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summarY

institute of slovenian literature and literary stu-
dies at ZRC SAZU: in the field of Slovenian literature, 
unresolved historical issues are studied, in addition to 
those that require new elucidation and evaluation on 
the basis of contemporary points of departure. One 
of the main focuses is on the preparation of critical 
editions and their conceptual and methodological 
development supported by computer technology and 
entry into electronic media. Three critical editions 
of texts of various genres from various periods were 
published on the internet. 
In comparative literature, literary theory, and me-
thodology, studies are underway that elucidate the 
central concepts and phenomena characteristic of 
the current role and function of literature from the 
viewpoint of modernism and postmodernism, and 
analyze their scholarly and critical reflection from 
the perspective of post-structuralism as well as con-
temporary movements such as new historicism, cul-
tural studies, and empirical and systemic theory.
Major publications:

D. Dolinar: • Med književnostjo, narodom in zgo-
dovino (a monograph on literary scholarship in 
Slovenia);
M. Dović: • Slovenski pisatelj (a monograph on 

http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

spletni naslov: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modu-
les.php?name=insti&ime=6.

the role of literary producer in Slovenian literary 
system);
P. Svetina: • Kitične oblike v starejši slovenski po-
svetni poeziji (a monograph on strophic forms in 
Slovenian secular poetry from the 16th-18th cent.);
T. Smolej: • Slovenska recepcija E. Zolaja 
1880-1945 (a monograph on Slovenian reception 
of E. Zola);
T. Virk: • Primerjalna književnost na prelomu tisoč-
letja (a critical overview of Western i.e. European 
and North American comparative literature studi-
es in the past two decades).

In addition, 14 papers were published, and 20 papers 
presented at congresses, meetings, and public lectu-
res. 

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=insti&ime=6.
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dr. M. Kropej

S. Drnovšek

dr. J. Fikfak

B. Gabrijelčič

dr. M. Godina 
Golija

znanstveni svet

Doc. dr. Jurij Fikfak, doc. dr. Maja Godina - Golija, 
dr. Monika Kropej, akad. dr. Milko Matičetov (pred-
sednik), doc. dr. Ingrid Slavec Gradišnik, izr. prof. 
dr. Marija Stanonik, akad. prof. dr. Franc Zadravec.

Personalna sestava

Predstojnica: dr. Monika Kropej, višja znanstvena 
sodelavka.
Znanstveni svetnici: izr. prof. dr. Marija Stanonik, 
doc. dr. Mojca Ravnik (od 1. 11.).
Višji znanstveni sodelavci: doc. dr. Jurij Fikfak, doc. 
dr. Maja Godina - Golija, doc. dr. Naško Križnar, 
doc. dr. Ingrid Slavec Gradišnik.
Asistentka z doktoratom: dr. Barbara Ivančič Kutin.
Asistentke (mlade raziskovalke): Saša Babič, Katja 
Jerman (do 31. 12.), Špela Ledinek Lozej, mag. Vesna 
Ličer, Saša Poljak Istenič.
Asistentka: Vanja Huzjan.
Strokovna sodelavca: Stanka Drnovšek, Miha Peče.
Samostojna strokovna delavka: Božena Gabrijelčič.
Samostojni tehnik: Aleksander Kuharič.

temeljne razisKave

Etnološke in folkloristične raziskave v slovenskem 
in evropskem kulturnem prostoru (2004–2008)
Vodja raziskovalnega programa: M. Ravnik.
Sodelavci: S. Drnovšek, J. Fikfak, B. Gabrijelčič, M. 
Godina - Golija, N. Križnar, M. Kropej, M. Peče, M. 
Ravnik, M. Stanonik. 
Zunanja sodelavka: Helena Ložar - Podlogar.

Prehrana na Slovenskem v 20. in 21. stoletju (M. Go-
dina - Golija)
Raziskovanje kulture prehranjevanja na Slovenskem 
v 20. in 21. stoletju se je nadaljevalo z raziskovanjem 
preskrbe z živili in pridelave živil po domovih. Poleg 
zbiranja terenskega gradiva je bila izpisana še etno-
loška literatura, časopisno gradivo in statistično gra-
divo od leta 1946 naprej. 
Nadaljevalo se je tudi raziskovanje zgodovine in raz-
širitve pojma narodna jed in oblikovanje slovenske 

kulinarične tradicije. O tem je raziskovalka za znan-
stveno srečanje v Etnografskem muzeju v Zagrebu 
napisala prispevek.

Družinsko-sorodstveni odnosi v vaških okoljih Slo-
venije (M. Ravnik)
Raziskave družinsko-sorodstvenih odnosov so se 
nadaljevale s posebnim poudarkom na njihovi vlogi 
pri krajevnih praznikih in šegah v krajih ob meji z 
Italijo (žegen in letne šege v Ukvah v Kanalski doli-
ni, rožinca v Benečiji, prazniku kostanja v Ligu, bur-
njak na Gorenjem Tarbiju). Dokumentirane so bile 
tudi druge prireditve, ki so se jih udeležili prebivalci 
iz obmejnih krajev (otvoritev spominske plošče re-
zijanskemu brusaču Dominiku Užbetu na Kambre-
škem, vstop v shengenski prostor v dolini Idrije). Re-
zultati raziskav so bili strnjeni v dveh razpravah.

Praznik in ritual na Primorskem – Vas in praznik (J. 
Fikfak) 
Za raziskavo o ritualih so bili nekateri problemski 
sklopi škoromatov obdelani in predstavljeni na raz-
ličnih znanstvenih srečanjih in univerzah (Gradec, 
Innsbruck). V Brkinih je bilo dokumentirano doga-
janje ob pustu, veliki noči, opasilu in dnevu mrtvih. 
V Boljuncu so bili dokumentirani pust, prvi maj – 
praznik fantovske skupnosti, in lučanje na štefanovo 
– praznik dekliške skupnosti. 

Zgodovina etnološkega in folklorističnega razisko-
vanja (J. Fikfak)
Za knjigo Ethnographie in Serie je skupaj z Reinhar-
dom Johlerjem napisal uvod. Ob 140 letnici velike 
slovanske razstavev Sankt Peterburgu je predaval o 
vlogi in pomenu Matija Majarja Ziljskega. Za serijo 
pogovorov z raziskovalci – etnologi, kulturnimi an-
tropologi je intervjuval Irene Portis Winner o njenem 
dolgoletnem raziskovanju Žerovnice. 

Položaj slovstvene folklore v 20. stoletju (M. Stano-
nik)
Iz etnolingvistične problematike sta bili napisani dve 
razpravi: o razmerju med jezikom in oblačilno kultu-
ro v 19. in 20. stol. in o kategoriji svojega / drugega. 
Napravljen je bil prerez slovenske slovstvene folklo-
ristike na meji dveh tisočletij za monografijo o slo-
vanski slovstveni folkloristiki. V tisk je bila oddana 
monografija o Gašperju Križniku.

Slovenski pregovori in rekla (M. Stanonik)
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Zaradi izjemno bogatega gradiva s terena (Čičarija) 
in treh diplomskih nalog, ter terenskih zapiskov Ja-
neza Trdine se je vnašanje gradiva v računalnik po-
daljšalo še na vse leto. Zdaj je izpiskov s pregovori 
že več kot 50.000. 

Kontekstualnost in žanrski sistem slovstvene folklore 
(M. Stanonik)
Gradivo za to nalogo se dopolnjuje postopoma in 
naključno tako s terenskim gradivom kot pisanimi 
viri. 

Raziskovanje, dokumentiranje in urejanje pripove-
dnega izročila (M. Kropej)
Arhiv ljudskega pripovedništva je bil dopolnjen z 
novim gradivom ljudskega pripovedništva iz pisnih 
virov in s terena; gradivo je bilo klasificirano po ža-
nrih in pripovednih tipih. 

Slovensko bajeslovno izročilo (M. Kropej)
Raziskave na področju slovenskega bajeslovja so bile 
usmerjene v poglobljen študij in analizo gradiva o 
bajeslovnih likih v slovenskem ljudskem pripovedni-
štvu, pri tem je bila pripravljena knjiga z delovnim 
naslovom Slovenska bajeslovna bitja.

Sodobno pripovedništvo (M. Kropej)
Nnadaljevalo se je zbiranje sodobnih zgodb, urbanih 
legend in vicev. Objavljena je bila študija o ljudskem 
pripovedništvu v času elektronskih medijev. 

Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev v 
časovnem preseku z vidika slovstvene folkloristike 
(S. Babič)
V okviru raziskav za disertacijo je bil pregledan in 
urejen kataložni arhiv slovenskih folklornih obraz-
cev. V tem času je na terenu in iz časopisnih/tele-
vizijskih/radijskih medijev zbirala folklorne obrazce 
v oglasne ali druge namene ter jih skušala smiselno 
razvrstiti z namenom uporabiti gradivo za znanstven 
prispevek v naslednjem letu.
Opravila je štiri izpite v okviru študija.

Bivalna kultura na Goriškem (Š. Ledinek Lozej)
Na podlagi sklepa seje Senata Filozofske fakultete 
(16. 5. ) in soglasja Senata Univerze v Ljubljani (4. 
7. ) je bila mladi raziskovalki odobrena tema za dok-
torsko disertacijo z naslovom Stanovanjska kultura 
v Vipavski dolini: etnološki vidik razvoja in pomena 
kuhinje v 20. stoletju, ki jo v okviru raziskovalnega 
usposabljanja pripravlja pod mentorstvom izr. prof. 
dr. Vita Hazlerja na Oddelku za etnologijo in kultur-
no antropologijo Filozofske fakultete. Dokumentira-
na je bila stanovanjska kultura v Podragi in Renčah. 
Opravljeni so bili intervjuji in urejena terenska do-
kumentacija. 
Raziskovalka je obiskala novogoriške izpostave Za-
voda za varstvo kulturne dediščine, Pokrajinskega 

arhiva v Novi Gorici, Goriškega muzeja Kromberk 
in Slovenskega etnografskega muzeja. 

Etnologija in kultura etnološke vede na Goriškem 
(V. Ličer)
Pregledana je bila obsežna literatura in viri o razi-
skovalnem, strokovnem in ljubiteljskem delu na Go-
riškem. Obenem je zaključila dispozicijo doktorske 
disertacije. Pripravljala je etnološko bibliografijo in 
filmografijo za Goriško z upoštevanjem slovenske in 
italijanske literature in virov.

Šege ob delu: transformacija ritualnih praks in razi-
skovalni problemi (S. Poljak Istenič)
Opravljene so bile terenske raziskave janškega ob-
močja. Dokumetirano je bilo pustovanje v Podru-
žnični osnovni šoli Janče, izdelovanje cvetnonedelj-
skih butaric v Gabrjah, cvetna nedelja na Jančah, 
žganje drevesne gobe na velikonočno soboto na Jan-
čah, zatikanje križcev iz blagoslovljenih šib v njivo 
na binkoštno soboto v Gabrjah, Kostanjeva nedelja 
na Jančah in krajinska arhitektura janškega območja. 
Opravljeni in analizirani so bili pogovori z informa-
torji in posnet sestanek Turističnega društva Besnica 
Janče o organizaciji Kostanjeve nedelje. 
Dokumentirano je bilo pustovanje v Ločnici pri 
Medvodah, blagoslov velikonočnih jedi v Mednu, 
praznovanje abrahama v Krmelju, dekliščini v Lju-
bljani in Medvodah ter fantovščina v Medvodah. 

Etnološka kulturna dediščina – zbiranje, vrednote-
nje in varovanje gradiva, arhivov in dokumentacije 
(S. Drnovšek)
Največ dokumentacijskega dela je bilo namenjenega 
skeniranju in obdelavi gradiva o šegah v slovenskem 
zamejstvu in gradiva o materialni in nesnovni dedi-
ščini v Sloveniji. 
V fototeko so bili uvrščeni posnetki tekočih razi-
skav. 
Poskeniranih je bilo 662 diapozitivov, negativov 
oziroma fotografij in 309 enot tekstovnega gradiva, 
skupaj je bilo v podatkovnih zbirkah obdelanih 2663 
posnetkov sodelavcev inštituta in 947 enot slikovne-
ga gradiva drugih arhivskih zbirk. Del obdelanega 
gradiva je iz tekočih raziskav sodelavcev o nesnov-
ni in snovni kulturni dediščini, drugo so posnetki iz 
zasebnih arhivov in priprav za objavo. Ob dokumen-
tiranju koledarskih in življenjskih šeg ter kulturne 
krajine v okolici Ljubljane, sorodstvenih in soseskih 
odnosov ter šeg ob zahodni meji (na Kambreškem, 
na Krasu, v Posočju, v Kanalski dolini, v Beneški 
Sloveniji in v Reziji) in materialne kulture in načina 
življenja v Vipavski dolini je nastalo 1889 digitalnih 
posnetkov. Iz zasebnih zbirk je bilo pridobljenih 236 
digitalnih posnetkov. V klasičnem inštitutskem ar-
hivu je bilo evidentiranih in urejenih 279 kartonov 
fototeke, 1587 diapozitivov in 33 enot hemeroteke.
Podatkovna zbirka inštituta šteje 11.434 fotografij, 
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5533 diapozitivov, okoli 3500 enot skenoteke in prek 
6000 digitalnih posnetkov. Digitalna zbirka omogo-
ča iskanje na različne načine (etnološka klasifikaci-
ja, gesla, avtor, čas, kraj) in predogled skeniranega 
gradiva v enem od grafičnih programov; šteje prek 
20.000 enot in je dostopna sodelavcem inštituta po 
intranetu. Gradivo je bilo vneseno v elektronsko 
podatkovno zbirko, opremljeno z gesli ter etnološko 
klasifikacijo. 

Vizualne raziskave kulture (N. Križnar, s sodelova-
njem M. Pečeta, A. Kuhariča)
Nadaljevalo se je spremljanje razvoja tradicionalnega 
fašenka v Sloveniji, zlasti na primeru etnografskega 
društva Orači Okič (video intervjuji z lokalnimi pro-
tagonisti, uvodna prireditev ptujskega kurentovanja 
korantov skok, velikonočni in prvomajski kres v Ha-
lozah, karnevalski nastopi v Cirkulanah, na Ptuju, 
tradicionalni obhodi mlade skupine ED Orači Okič). 
Posneti so bili tudi nastopi pustnih skupin v Lancovi 
vasi, Šelmarije v Kostanjevici na Krki in cerkljan-
ske lavfarije. Sledila so namenska terenska snemanja 
kulturnih ambientov in dogodkov na področju kul-
turne dediščine v slov. etničnem prostoru. Nekatere 
enote so bile tudi montažno urejene. 
M. Peče je bil asistent pri enem terenskem snemanju 
in montažer desetih enot. Vpisoval je enote Zbirke 
vizualne dokumentacije v računalniško bazo podat-
kov. Kot snemalec je sodeloval pri snemanjih AVL 
v sledečih krajih: Ptuj (13. 2.), Veliki Okič (18. 2.), 
Lancova vas (19. 2.), Ljubljana – DEF (22.–25. 5.), 
Ukve (22. 7.), Dunaj (27. 10.), Koper in okolica (27. 
11.–28. 12.). 
A. Kuharič je urejal arhiv Spremljanja elektronskih 
medijev ZRC SAZU, bil asistent pri enem terenskem 
snemanju in snemalec v sledečih krajih: Ukve (1. 1. 
in 22. 7.), Cerkno (18. 2.), Kostanjevica na Krki (20. 
3.), Pristava (1. 5.), Cerknica (24. 5.), Ljubljana (6. 7. 
in 28. 9.), Dunaj (27. 10.), Žitkovske gorice (21. 12.), 
Podklanec (26. 12.). 
N. Križnar je bil režiser in urednik šestih enot ter 
snemalec v naslednjih krajih: Ukve (1. 1., 23. 6., 22. 
7. in 13. 9.), Spuhlja (2. 2.), Pristava (2. 2. in 7. 4.), 
Cirkulane (17. 2.), Ptuj (19. 2.), Gračišče (20. 2.), 
Ukve (...), Trebenče (29. 4.), Pevma (13. 7.), Veliki 
Repen (31. 8.), Podklanec (26. 12.), Koper in okolica 
(20.–28. 12.).
N. Križnar je sodelavec mednarodnega projekta 
Strategie per la “costruzione” identitaria del confine 
nord-orientale, tra e oltre le due guerre. Itinerari del 
moderno attraverso i luoghi della memoria, del lavo-
ro e dell’abitare. Za projektno monografijo je prispe-
val poglavje Od politične propagande do turizma.
M. Peče je v sodelovanju z arheologom Draganom 
Božičem napisal scenarij Avški meteorit za Sloven-
ski magazin TVS in opravil prvo snemanje na Du-
naju.
N. Križnar, A. Kuharič in M. Peče so vključeni v 

raziskovalno nalogo M. Ravnikove Žegen v Ukvah, 
ob kateri nastaja etnografski film. V letu so bili v 
Kanalski dolini posneti naslednji dogodki: »brina« v 
gostilnah, večerja fantovske konte, živina na ukovški 
planini, intervju z informatorjem in žegen v Ukvah. 

Temeljni raziskovalni projekt Etnološki pogledi in 
podobe – od 19. do 21. stoletja (1. 7. 2004–30. 6. 
2007)
Vodja projekta: I. Slavec Gradišnik
Sodelavci: J. Fikfak, B. Ivančič Kutin, B. Gabrijelčič, 
M. Godina - Golija, N. Križnar,. M. Kropej, M. Peče, 
S Poljak Istenič, M. Stanonik. 
Z raziskavami izbranih družbenokulturnih fenome-
nov (kultura prehranjevanja, praznično življenje in ri-
tualnost, pripovedno izročilo) in raziskavami usmer-
jenimi v bolj zgodovinski, teoretski in metodološki 
študij posamičnih raziskovalcev in usmeritev, vizu-
alno antropologijo, procesualnost in re-konstrukcijo 
tradicije, razpetih v časovni lok med prelomoma 19. 
v 20. in 20. v 21. stoletje, je bil ponazorjen tok kul-
turnih procesov in ob njih spremljajoči disciplinar-
ni razvoj. Če se je pod konec 19. stoletja etnologija/
folkloristika disciplinirala skoz pozitivistični model 
znanja o kulturno minornem in etnografsko pitore-
sknem in se transformirala s primerljivimi tokovi v 
evropskem narodopisju in etnologiji, se na začetku 
21. stoletja utrjuje v dialoškem modelu: v njem sta 
raziskovalčeva avtoriteta in "resnica" pravzaprav 
nekakšno ozadno znanje, izhodišče, ki daje vse več 
prostora "pripovedim s terena". 
V okviru projekta je J. Fikfak raziskoval vprašanja 
razmerja med informatorjem in raziskovalcem, pri 
čemer ugotavlja, da so nove izvedbe velikokrat re-
zultat medsebojnega vplivanja in dogovora. O vpra-
šanju in vlogi ritualnosti ter njenih izvedbah preda-
val v Tartuju. 
S. Poljak Istenič je skozi optiko folklorizma inter-
pretirala ritualne prakse v zvezi s poljedelstvom in 
sadjarstvom. Analizirala je mednarodni razvoj fol-
klorizma kot koncepta ter njegovi etsko in emsko 
dimenzijo.
Raziskovalno delo M. Godina - Golije je bilo usmer-
jeno v raziskovanje sprememb prazničnih jedilni-
kov na Slovenskem v drugi polovici 20. stoletja. S 
pomočjo vprašalnika je bilo zbrano gradivo o jedeh 
za koledarske praznike v Mariboru, Slovenskih go-
ricah, na Dravskem in Ptujskem polju. Spremembe 
v prazničnih jedilnih obrokih na Slovenskem v 20. 
stoletju pa je tudi tema daljše znanstvene razprave, 
ki jo raziskovalka pripravlja. 
M. Kropej je skupaj z Avguštinom Mallejem in Mar-
tino Piko objavila Spomine I (1947–1949) Josipa Ša-
šla. Ob tem je bila podrobneje obravnavana Šašlova 
etnološka dejavnost. 
Informatizacija neoprijemljive dediščine za etnolo-
gijo in folkloristiko (1. 9. 2005–31. 8. 2008)
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Vodja temeljnega raziskovalnega projekta: M. Sta-
nonik.
Sodelavci: J. Fikfak, M. Godina - Golija, B. Ivančič 
Kutin, N. Križnar, M. Kropej, M. Ravnik, I. Slavec 
Gradišnik, S. Drnovšek, M. Peče.
Za pripravo registra nesnovne kulturne dediščine 
sta bila pregledana in ovrednotena kartotečni inšti-
tutski arhiv z več tisoč listki in arhiv Leksikona za 
etnologijo Slovencev, ki je urejen abecedno po te-
mah in obstaja v pisni in elektronski obliki. Opazna 
količina gradiva se nanaša na nesnovno dediščino, 
kljub težavnim in spornim ločitvam med snovnim 
in nesnovnim. Za etnološko klasifikacijo in iskanje 
po terenskih besedilih je bil izdelan in testiran raču-
nalniški program 'Hrček', ki se za širšo uporabo še 
dopolnjuje. V digitalno obliko so bili prekvalificirani 
terenski zapiski o vsakdanji in praznični prehrani. 
H kraju gre prva faza digitaliziranja pregovorov, z 
razmišljanjem o digitalni obliki združevanja njiho-
vih variant in razvrščanju po tematskih skupinah. S. 
Babič je vnašala pregovore in reke iz rokopisa Vojte-
ha Kurnika iz 19. stoletja v elektronsko obliko (4400 
enot). 
Izbrana porabska besedila so bila dialektološko 
ustrezno digitalizirana in na tej podlagi je bil izde-
lan primeren digitalni vzorec za zapis porabskega 
narečja. Enako je bil pripravljen vzorec za digital-
no dokumentiranje snovne dediščine s fotografijami 
predmeta in podatki, ki ga v rubrikah natančno opi-
sujejo. Končalo se je sondažno preverjanje lokalne 
računalniške baze podatkov in izdelava spletnega 
vmesnika.
Skupni imenovalec tematsko sicer zelo različno 
usmerjenih članov raziskovalne skupine je v fazi 
digitalne informatizacije ne le pasivno prenašanje 
gradiva v danes aktualni medij, temveč predvsem 
snovanje in preverjanje pravšnjih modelov za njego-
vo klasifikacijo kot vmesno stopnjo za nove teoretič-
no-metodološke korake. 
Vseh izpiskov je doslej 47.200 z nad 715 viri. Vsak vir 
ima tudi nad 150 enot. Že navedeni številčni podatki 
dokazujejo napor raziskovalne ekipe po posodablja-
nju dostopnosti informacij o neoprijemljivi etnološki 
in folklorni dediščini, bodisi svojima in drugim stro-
kam kakor tudi uporabnikom na splošno.
S. Drnovšek je obdelovala slikovno gradivo, ki ga je 
inštitut pridobil ob terenskih raziskavah šeg in du-
hovne kulture v Sloveniji in v zamejstvu. Za digital-
ne baze podatkov je opravila 1000 skenov tekstovnih 
in slikovnih enot.
M. Godina - Golija je obdelala terensko gradivo te-
kočih raziskav, ki so potekale v Slovenskih goricah. 
Terenske zapiske o vsakdanjih in prazničnih jedeh, 
prehrani otrok in inovacijah v prehrani je digitalno 
dokumentirala, za digitalizacijo je pripravila tudi fo-
tografsko terensko gradivo. Digitalizirala je tudi del 
obsežnega gradiva, ki ga je v letih 2005- zbirala s 
pomočjo vprašalnika na terenu na Zasavju, na Krasu 

in na Štajerskem o sodobnih prazničnih jedilnikih na 
Slovenskem.

aPliKativne razisKave

Habitus slovenskega podjetnika (1. 9. 2005–31. 8. 
2008)
Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta: J. Fi-
kfak.
Sodelavci: J. Turk, T. Bajuk Senčar.
Zunanji sodelavci: J. Prinčič (Inštitut za novejšo zgo-
dovino), D. Garz, A. Fehlhaber, S. Kirsch (Pedagoški 
inštitut, Univerza Mainz, Nemčija). 
Drugo leto je bilo namenjeno zbiranju dodatnih 
intervjujev, predvsem pa podrobnejšim analizam. 
Besedila intervjujev so bila predmet analize najprej 
na srečanjih raziskovalcev, potem pa na konferenci 
SCOS in na seminarju IUC v Dubrovniku.

Register nesnovne dediščine kot del enotnega regi-
stra kulturne dediščine (1.10.2006 – 30.9.2008) 
Vodja projekta: N. Križnar.
Sodelavci: Igor Cvetko, Aleš Gačnik, Marija Klob-
čar, Rožana Koštial, M. Kropej, M. Peče, Martina 
Piko Rustia, Andrej Pleterski, M. Ravnik, Vida Ro-
žac Darovec, I. Slavec Gradišnik, Inja Smerdel, M. 
Stanonik, Urša Šivic, Snežana Tecco Hvala. V letu je 
prišlo do spremembe med sodelavci. Namesto Roža-
ne Koštial in Vide Rožac Darovec bo ZRS UP odslej 
zastopala Petra Kavrečič. Opravljene so bile nasle-
dnje delovne faze:
Evidenca zbirk nesnovne dediščine in njihove struk-
ture ter izdelava seznama pojavov in pojmov za regi-
ster. Določitev področja nesnovne dediščine in nje-
nih matičnih ved v Sloveniji. Etnologija ostaja glavna 
matična veda nesnovne kulturne dediščine. Etnolo-
ški vidik pa je zastopan tudi v nekaterih aplikativ-
nih oblikah, npr. v muzejskem delu in v delu varstva 
kulturne dediščine. Muzeji, njihove zbirke in znanje, 
so pomembna opora pri izdelavi registra. 
V okviru projekta je bila izdelana struktura glavnih 
poglavij nesnovne dediščine, struktura enote registra 
in predlog Protokola za nastajanje Registra nesnovne 
dediščine. Naloga je bila usklajena z zahtevami na-
ročnika. Izdelana in predstavljena je bila tudi simu-
lacija registra v digitalni obliki. Konec leta je začel 
nastajati Seznam nesnovne dediščine v Sloveniji s 
pripadajočo referenčno literaturo. 

Bilateralni projekt Srbi v Sloveniji, Slovenci v Sr-
biji. Raziskave etnoloških vprašanj in spoznavanje 
strokovnih usmeritev. (1. 4. 2006–31. 3. 2008)
Nosilka: M. Ravnik.
Sodelavci: J. Fikfak, N. Križnar, M. Kropej, I. Slavec 
Gradišnik, M. Stanonik.
I. Slavec Gradišnik in J. Fikfak sta bila v Beogradu od 
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11. do 16. 3. Obiskala sta Etnografski institut SANU 
in Odeljenje za etnologiju Filozofskog fakulteta. Se-
znanila sta se z raziskovalnimi projekti in publici-
stično dejavnostjo. V zvezi s problematiko razvoja 
in sodobnim položajem etnologije in antropologije v 
Srbiji sta imela intervju z upok. prof. dr. Petrom Vla-
hovićem, dolgoletnim sodelavcem tako oddelka ka-
kor akademijskega inštituta. Posebej sta se posvetila 
vprašanju razsvetljenstva in romantike (J. Fikfak) in 
sodobne etnologije (I. Slavec Gradišnik).
M. Stanonik je pripravila prevoda knjige z delovnim 
naslovom Etnologija v pismih. 
I. Slavec Gradišnik je bila v Beogradu tudi od 14. 
do 15. 10. Pregledala je novejšo literaturo in opravila 
intervju s prof. dr. Nikolo Pavkovićem o razmerah v 
srbski etnologiji v 20. stoletju, s posebnim poudar-
kom na delu univerzitetnega etnološkega oddelka.
J. Fikfak je ob drugem obisku Beograda pregledoval 
gradivo za etnologijo 19. stoletja in se seznanil z de-
javnostjo inštitutov. Seriji pogovorov s pomembnimi 
srbskimi etnologi je zdaj dodal pogovor z Desanko 
Nikolić in Dušanom Drljačo. Zbiral je gradivo in in-
tervjuje o komemoracijah ob smrti Z. Djindjića, S. 
Miloševića in T. Proeskega. 
Monika Kropej je bila v Beogradu od od 28. 5.–1. 
6., raziskovala je življenje Slovencev v Srbiji in do-
kumentirala njihove življenske zgodne ter delovanje 
'Društva Slovenaca »Sava«' v Beogradu.
V okviru naloge: možnosti sodelovanja med Sloveni-
jo in Srbijo na področju izobraževanja, produkcije in 
predstavitve vizualne etnografije je imel N. Križnar 
spomladi in jeseni v Beogradu naslednja vabljena 
predavanja in delavnice: 
Delavnica: Vizualna antropologija. Akademski film-
ski centar /Akademski kino klub 
Dom kulture "Studentski grad", Beograd, 6. 3.
Predavanje in projekcija: Ne-umetnost i ne-nauka 
kao kreativni impuls. Akademski filmski centar 
/ Akademski kino klub Dom kulture "Studentski 
grad", Beograd, 7. 3.
Predavanje: Razvoj vizualne antropologije v Avdi-
ovizualnem laboratoriju ZRC SAZU. Etnografski 
muzej Beograd, 9. 3.
Vodja Radionice vizualne etnografije. Etnografski 
muzej Beograd, 6.–13. 11.
Perspektive učenja vizualne etnografije. Uvodna 
predstavitev na Okrogli mizi Mednarodnega festiva-
la etnološkog filma, Etnografski muzej v Beogradu, 
16. 11. 

Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915–1917 
(1. 6. 2006–31. 5. 2008)
Nosilka: Petra Svoljšak(Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa)
Sodelavci: N. Križnar, B. Ivančič Kutin, M. Stano-
nik idr. raziskovalci ZRC SAZU.
N. Križnar je sodeloval z raziskovalno nalogo pre-
učevanja zasebnega zbirateljstva in muzejskih zbirk 

na območju soške fronte ter izdelave scenarija za 
raziskovalni film. 

drugo delo in dejavnosti

s. babič•  je pomagala pri končnem uredniškem 
delu za monografijo o Gašperju Križniku.
s. drnovšek•  je pri pripravi inštitutskih in drugih 
publikacij sodelovala s skeniranjem in urejanje 
gradiva. Je urednica inštitutske spletne strani 
http://isn.zrc-sazu.si/.
j. Fikfak•  je na spletu dopolnil in popravil sple-
tno stran Velika Planina. Udeležil se je delavnice 
Qualitative Research na celovški univerzi, 4. 7.. 
Pripravil je pogovor z antropologinjo Irene Portis 
Winner v Kulturnem domu v Cerknici in z M. 
Peršič (Notranjski muzej) razstavo o njenem raz-
iskovanju Žerovnice v knjižnici Jožeta Udoviča, 
28. 5.–5. 6.
M. Godina - Golija•  je članica uredništva 
Historičnega seminarja ZRC SAZU. Skrbela je za 
izvedbo etnoloških predavanj. Je članica Komisije 
za Murkove nagrade pri Slovenskem etnološkega 
društvu.
M. Kropej•  je članica Odbora za Štrekljevo nagra-
do; nagrada je bila podeljena Jasni Vidakovič 24. 
6. v Gorjanskem pri Komnu. 
K. jerman•  se je udeležila otvoritvene konferen-
ce za 7. Okvirni program, Izzivi 7. Okvirnega 
programa EU za razcvet odličnosti v evropskih 
raziskavah, v organizaciji Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo, 2. 3.; mednarodne 
konference z naslovom La cuidad, Visiones desde 
la Antropología, Mercado, Imagen, Cuidadanía 
(Mesto, antropološki pogledi, trg, podoba, me-
stnost), ki je potekala v organizaciji univerze 
Universidad Pablo de Olavide v Sevilli, Španija, 
4.– 5. 5. in seminarja Strukturni skladi 2007-2013: 
nova priložnost za pridobitev sredstev EU v sode-
lovanju podjetja RR&CO. d.o.o in Centra Evropa, 
31. 5.
Š. ledinek lozej•  je sodelovala pri pripravi za 
tisk četrte številke Izvestij Raziskovalne postaje 
ZRC SAZU v Novi Gorici in pri pripravi priložno-
stne razstave ter programa za proslavo 750-letnice 
prve znane omembe Renč (18.–26. 5).
v. ličer•  je pripravljala za objavo knjigo Murve 
in kavalirji: Svilogojstvo na Goriškem (prireje-
no magistrsko delo Monokulturno gospodarstvo 
na Goriškem). Za potrebe te objave je spremljala 
svilogojsko rejo Gabrijele Peresin v Golem Brdu 
(Brda). Bila je sourednica knjige Marice Kolenc 
Onkraj Govcev: Spomini na Vojsko, Mrzlo Rupo, 
in Gorenjo Trebušo, katero je opremila s stro-
kovno uvodno besedo in slovarčkom narečnih 
izrazov. Sodelovala je pri pripravi za tisk četrte 
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številke Izvestja Raziskovalne postaje ZRC SAZU 
v Novi Gorici.
Poletna šola vizualnega, Nova Gorica, 8.–15. • 
7., v sodelovanju z Območno enoto JSKD Nova 
Gorica. Vodja šole je bil n. Križnar, delavnice 
so vodili n. Križnar, M. Peče in t. Rački. Šole 
se je udeležilo 13 slušateljev, ki so pod mentor-
skim vodstvom izdelali šest kratkih etnografskih 
filmov. 
n. Križnar•  je član senata Fakultete za humani-
stične študije Univerze na Primorskem v Kopru, 
slovenski predstavnik v CAFFE (Evropska koor-
dinacije festivalov antropološkega filma), ki de-
luje v VANEASA (Visual anthropology network 
v okviru Evropske zveze za socialno antropolo-
gijo) in podpredsednik Slovenskega etnološkega 
društva. Bil je gost mednarodnega festivala etno-
grafskega filma in udeleženec sestanka CAFFE 
(Evropska koordinacije festivalov antropološkega 
filma) na Astra film festivalu, Sibiu, 22.–28.10. 
Bil je soorganizator, selektor in urednik kataloga 
prvih Dnevov etnografskega filma, pod okriljem 
SED, ki so potekali v SEM, Ljubljana, 22.–25. 5.
M. Peče•  je bil član organizacijskega odbora 
Dnevov etnografskega filma, SEM, Ljubljana, 
22.–25. 5 Izdelal je spletne strani o Veliki planini: 
http://odmev.zrc-sazu.si/planina/. 
s. Gradišnik•  je z J. Fikfakom glavna urednica 
zbornika Traditiones 36, , 1. in 2. zv.; uredila 2. 
zvezek. Sodelovala je pri redakcijski in uredni-
ški pripravi izdaje monografije, posvečene Niku 
Kuretu »Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta 
(1906–1995). Je članica Znastvenoraziskovalnega 
sveta za humanistične vede pri ARRSin članica 
sveta ZRS Bistra Ptuj.
M. Kropej•  je z Nikolaiem Mikhailovim glavna 
urednica mednarodne revije Studia mythologica 
Slavica, uredila je Studia mythologica Slavica 
10. 
M. stanonik•  je uredila in analizirala pesniško 
zbirko Elizabete Pohorec, Jezus je moj (Župnija 
Marija Snežna, Zgornja Velka (Slovenske Gorice, 
208 str.) in dve avtobiografiji: Cilka Štucin, 
Življenjska zgodba kmetice iz Žirovskega Vrha, 
Žirovski Vrh sv. Urbana, 125 str.); Marija Demšar, 
Moje življenje, Muzejsko društvo Žiri , 96 str.), 
poleg tega je bila strokovna svetovalka in ure-
dnica dveh knjig iz zbirke Glasovi: Nada Morato, 
Kruh in ribe (Glasovi 32); Blaž Podpečan, Têdi ni 
blo tək ko dôns (Glasovi 33), Celjska Mohorjeva 
družba, . Prav tako je strokovno sodelovala pri 
izdaji folklornih obrazcev iz Slovenske Čičarije 
(Renato Podbersič, Čičke prekvantice). Uredila 
je Slovstveno folkloristiko 6, januar , št. 1 (7) in 
november , št. 2 (8). 

KnjiŽniCa in doKumentaCija

Knjižnica
Vodja: V. Huzjan 
V. Huzjan je končala z reorganizacijo knjižničnega 
gradiva. Posebej je uredila separatno zbirko knjižni-
ce. Knjižni fond se je povečal predvsem z darovi in 
zamenjavo med ustanovami in posamezniki. Nekaj-
krat v letu je predstavila inštitutsko knjižnico rednim 
in izrednim študentom Oddelka za etnologijo in kul-
turno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
Ko je uredila zapuščino pesniške zbirke Zbogom ži-
vljenje dr. Vilka Novaka, je začela urejati in popi-
sovati njegovo separatno zapuščino, ki se je deloma 
nahajala v prostorih inštituta, pretežni del pa je inšti-
tutu podarila mag. Helena Ložar Podlogar. Končuje 
bibliografijo dr. Nika Kureta za monografijo, ki bo 
izšla letos. Opravljala je pomožna dela za sodelavce 
inštituta. 
V sodelovanju z Bredo Pajsar (Biblioteka SAZU) se 
je nadaljevalo delo pri Internationale Volkskundliche 
Bibliographie. Glavnemu uredništvu so bili posre-
dovani popisi slovenske etnološke literature za leti 
2001–2002: monografije in znanstveni članki v peri-
odičnih publikacijah.
Opravila je dva izpita 2. letnika podiplomskega štu-
dijskega programa Interkulturni študiji – primerjalni 
študij idej in kultur Univerze v Novi Gorici.

Dokumentacija
Vodja: S. Drnovšek.
S. Drnovšek je nadaljevala zbiranje, vrednotenje in 
varovanje gradiva, arhivov in dokumentacije. Za 
namen izdaj sodelavcev ISN in predstavitev zbirk 
je poskenirala okoli 1000 fotografij, negativov, di-
apozitivov in drugega tekstovnega ter slikovnega 
materiala in nudila pomoč pri pripravi power point 
projekcij za nastope sodelavcev. V podatkovne zbir-
ke je vnesla okoli 1600 novih vpisov slikovnega gra-
diva. Ureja se Arhiv Leksikona etnologije Slovencev, 
predvsem rokopisno in tipkopisno gradivo za gesla iz 
25 tematskih sklopov. 
S. Drnovšek je sodelovala pri prezentaciji v okviru 
historičnega seminarja in priložnostne predstavitve 
dela dr. †Toneta Cevca.
Skrbela je za informiranost o inštitutu, raziskavah in 
zbirkah s področja kulturne dediščine. Delo inštituta 
nekoč in danes ter stanje arhivov je predstavila re-
dnim in izrednim študentom ob njihovem obisku na 
inštitutu.

Zbirka vizualne dokumentacije
Zbirka vizualne dokumentacije Avdiovizualnega la-
boratorija se je povečala za 95 enot. Od tega je 60 
enot v lastni proizvodnji in 35 enot tuje proizvodnje. 
Izdelanih je bilo 16 enot urejenega gradiva, od tega 
dve enoti iz gradiva tuje proizvodnje. Zbirka šteje po 
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novem 1020 enot. Za arhiv ZRC – Spremljanje elek-
tronskih medijev je bilo v letu arhiviranih 81 novih 
enot (69 video, 10 avdio enot in 2 enoti lastne pro-
dukcije za inštitute ZRC SAZU). Arhiv skupno šteje 
1083 enot.
Videografija urejenega gradiva v Zbirki vizualne do-
kumentacije: 
Anketa o fašenku.–Haloze, 2006. Strokovno vodstvo 
in scenarij Beno Vidovič, kamera in režija N. Kri-
žnar, montaža M. Peče. Mini DV, DV CAM, DVD-
R, 11 min. 
Posavsko štehvanje.–Savlje, 2006. Produkcija: Slo-
venski etnografski muzej. Strokovno vodstvo, kame-
ra in režija Nena Židov, montaža Miha Peče. Mini 
DV, DV CAM, DVD-R, 28 min. 
Žerovnica v 60. letih.–Žerovnica, 60. leta. Amaterski 
posnetki 8 mm, T.G. Winner. Izbor J. Fikfak, mon-
taža M. Peče. Telekino 8 mm, DV CAM, DVD-R, 9 
min.
Otroci v Šikolanih.–Tuaregi, Niger, 2003. Produkci-
ja Sarah Lunaček. Kamera in režija Sarah Lunaček, 
montaža M. Peče. Mini DV, DV CAM, 22 min. 
Etien.–Poletna šola vizualnega, Nova Gorica, . Av-
torja Katja Colja, Marija Živković. Mentorja N. Kri-
žnar in M. Peče. Mini DV, DVD-R, 8 min.
Iz hoje v galop.–Poletna šola vizualnega, Nova Go-
rica, . Avtorji Matej Vidmar, Pater Veljačić, Tanja 
Višić. Mentorja N. Križnar in M. Peče. Mini DV, 
DVD-R, 7 min. 
Meneme neki šraufa.–Poletna šola vizualnega, Nova 
Gorica, . Avtorici Mojca Kovačič, Urša Šivic. Men-
torja N. Križnar in M. Peče. Mini DV, DVD-R, 15 
min.
Milojka.–Poletna šola vizualnega, Nova Gorica, . 
Avtorici Pavla Meglič, Jelka Pšajd. Mentorja N. Kri-
žnar in M. Peče. Mini DV, DVD-R, 9 min.
Rokerji.–Poletna šola vizualnega, Nova Gorica, . Av-
torja Jaka Ažman, Anamarija Carotta. Mentorja N. 
Križnar in M. Peče. Mini DV, DVD-R, 11 min.
Vedeževanje.–Poletna šola vizualnega, Nova Gorica, 
. Avtorja Jonathan Roper, Mojca Čuk. Mentorja N. 
Križnar in M. Peče. Mini DV, DVD-R, 13 min. 
Jajčarija – pobiranje jajc.–Javorje, 2004. Strokovno 
vodstvo M. Piko Rustia in N. Križnar, kamera N. 
Križnar, M. Peče, montaža M. Peče, režija N. Kri-
žnar. Mini DV, DV CAM, DVD-R, 16 min.
Jajčarija – predstava za obiskovalce.–Javorje, 2004. 
Strokovno vodstvo M. Piko Rustia in N. Križnar, ka-
mera N. Križnar, M. Peče, montaža M. Peče, režija 
N. Križnar. Mini DV, DV CAM, DVD-R, 24 min.
Jajčarija – izjave.–Javorje, 2004. Strokovno vodstvo 
M. Piko Rustia in N. Križnar, kamera N. Križnar, M. 
Peče, montaža M. Peče, režija N. Križnar. Mini DV, 
DV CAM, DVD-R, 23 min.
Filmske podobe Ljubljane.–Zamisel in režija N. Kri-
žnar, montaža M. Peče. DV CAM, DVD-R, 34 min.
Med kulturami in jeziki.–Produkcija Fakulteta za 
humanistične študije UP Koper. Scenarij in režija 

N. Križnar, kamera M. Peče, N. Križnar, montaža 
M.Peče. HDV, DVD-R, 28 min. 
Zbirka digitalnih fotografij:
12 enot CD s skupno 1929 fotografijami. 

PuBliKaCije inštituta

Traditiones• . Zbornik Inštituta za slovensko na-
rodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta 
ZRC SAZU 36/1, 2. Glavna urednika J. Fikfak in 
I. Slavec Gradišnik. Ljubljana, Založba ZRC in 
SAZU, 2007.
Studia mythologica Slavica•  10, Ljubljana, 
Založba ZRC, 2007. Odgovorna urednika Monika 
Kropej in Nikolai Mikhailov. Izdajata: Inštitut 
za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana; 
Università degli studi di Udine, Dipartimento 
di lingue e civiltà dell’ Europa centro-orientale, 
Videm, Italija.
J. Fikfak v sod. z G. Barno in I. Slavec Gradišnik • 
(ur.), Senses and Religion. Založba ZRC, 2007 
(Poseben natis in vezava, dodatek Traditiones 36, 
št. 1).

mednarodno sodelovanje

j. Fikfak•  je ko-direktor seminarja Interpretiren 
und Verstehen na Interuniverzitetnem centru v 
Dubrovniku, član izvršnega odbora International 
Association for Semiotic Studies in član uredni-
škega sveta Studia ethnologica croatica. Skupaj z 
J. Turkom, T. Bajuk in J. Prinčičem je organiziral 
delavnico na konferenci SCOS 3. 7.
M. Godina - Golija•  je članica izvršnega odbo-
ra Intenational Commission for Research into 
European Food History (ICREFH) in mednaro-
dnega uredniškega sveta publikacije Bealoideas, 
ki jo izdaja Folklore Society of Ireland. Na pova-
bilo prof. dr. Patricie Lysaght je od 10. do 17. 6. 
obiskala UCD Delargy, Centre for Irish Folklore 
and the National Folklore Collection, University 
College Dublin, kjer se je seznanila z bogatim 
gradivom in raziskovalnim delom sodelavcev te 
ustanove ter se dogovorila za nadaljnje sodelova-
nje pri izdajanju etnoloških publikacij in organi-
zaciji znanstvenih srečanj.
M. Kropej•  sodeluje z Dipartimento di Lingue e 
Civiltà dell’ Europa Centro-Orientale, Università 
degli Studi di Udine, pri urejanju in izdaja-
nju revije Studia mythologica Slavica. Sodeluje 
tudi s Centro internazionale sul plurilingui-
smo, Università degli Studi di Udine. Je članica 
Znanstvenega sosveta Slovenskega narodopisne-
ga inštituta Urban Jarnik v Celovcu.
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M. stanonik•  sodeluje z Balkan-Kommission c/o 
Österreischische Akademie der Wissenschaft – 
Dunaj (Avstrija) v pripravi Leksikona o Koroških 
Slovencih. Na oddelku za južno slavistiko v 
Zagrebu je bila gostujoča profesorica o slo-
venski slovstveni folklori in slovenski narečni 
književnosti.

oBisKi na inštitutu

Dr. Avguštin Malle, Slovenski znanstveni inštitut • 
v Celovcu, souredništvo pri knjigi Josip Šašel, 
Spomini, 12. 1.
Prof. dr. Thomas Wolfe, 8.–12. 4.• 
Dr. Lidija Stojanović Lafazanoski, Inštitut za fol-• 
kloro Marko Cepenkov, sodelovanje pri raziska-
vah ljudskega slovstva, 8.–9. 5.
Mag. Olga Danglova, Etnološki inštitut, • 
Akademija znanosti v Bratislavi, sodelovanje pri 
raziskavah ljudske umetnosti, 17.–21. 5.
Saša Srećković, Etnografski muzej Beograd, or-• 
ganizator Mednarodnega festivala etnološkog fil-
ma, 22.–26. 5.
Prof. dr. Irene Portis Winner iz Bostona, 22.–29. • 
5.
Prof. dr. Ellen Winner iz Bostona, 22.–29. 5.• 
Lili Mahne, Notranjski ekološki center v Cerknici, • 
sodelovanje pri ohranjanju kulturne dediščine, 4. 
6.
Mag. Milina Ivanović Barišić, Etnografski in-• 
stitut SANU, Beograd, projekt Srbi v Sloveniji, 
Slovenci v Srbiji, 5.–11. 6. in 25.–29. 10.
Besim Can Zirh, podiplomski študent antropolo-• 
gije, Cambridge, 8. 6.
Prof. dr. Nikolai Mikhailov, Dipartimento di • 
Lingue e Civilta dell' Europa Centroorientale, 
Univerza v Vidmu, sodelovanje pri urejanju revije 
Studia mythologica Slavica, 11. 6.; 27. 7.
Dr. Jadranka Đorđević, Etnografski institut • 
SANU, Beograd, projekt Srbi v Sloveniji, Slovenci 
v Srbiji, 17. –23. 6.
Dr. Petr Kňáva, snemalec in režiser, Brno, 25. 9.• 
Dr. Vlasta Svobodová, etnologinja in režiserka, • 
Brno, 25. 9.
Mag. Elizabeta Koneska, višja kustosinja v Muzej • 
na Makedonija, Skopje, 10. 10.
Mag. Vladimir Bocev, višji kustos v Muzej na • 
Makedonija, Skopje, 10. 10.
Dr. Mare Koiva in Andres Kuperjanov, Estonski • 
literarni muzej Tartu, Estonija, sodelovanje pri 
raziskovanue ljudskega pripovedništva in baje-
slovja, 22. 10.–2. 11.

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

jurij Fikfak
Karierna pot direktorja• , Seminar Interpretieren 
und Verstehen. IUC Dubrovnik, 20. 9.
Povezovanje ljudi. Ritualne prakse in mesta na • 
meji med Slovenijo-Hrvaško in Slovenijo-Italijo. 
Konferenca Coimbra skupine, Graz - Gradec, 
Avstrija, 28. 9.
Izdelava tradicije – med avtentičnostjo in rein-• 
vencijo-rekonstrukcijo. Konferenca Prazniki v 
Maremmi in Evropi, Grosseto, Italija, 20. 10.
Naprej ali nazaj k tradiciji? • 25. konferenca av-
strijskih etnologov, Innsbruck, 16. 11.
Matija Majar Ziljski in rusko-slovenski etnograf-• 
ski stiki. Rusija in slovanski svet na etnografski 
razstavi 1867, Sankt Peterburg, Rusija, 21. 11.
Nekatere značilnosti ritualnih praks. • Predavanje, 
Literarni muzej, Tartu, Estonija, 29. 11.
Slovenski direktorji. • Predavanje. Literarni muzej , 
Tartu Estonija, 30. 11.

Maja Godina - Golija 
O narodnih jedeh in kulinarični dediščini• , 
Predavanje v Etnografskem muzeju v Zagrebu ob 
razstavi Svijet hrane u Hrvatskoj, Zagreb, 23. 4.
Slovenske kuharske knjige v letih 1868-1940: • 
vir za razumevanja vsakdanjika na Slovenskem, 
Predavanje na simpoziju Hrana in komunikacija, 
Slap pri Vipavi, 30. 5.
Slovene consumer of the 20th century: from self-• 
sufficiency to blatant consumerism, Predavanje 
na 10th Symposium of the ICREFH – From under 
nutrition to obesity, Oslo, 26. 9.

barbara ivančič Kutin
Slovar bovškega govora• . Predstavitev v Kulturnem 
domu, Bovec 8. 6.
Pogovor o bovškem govoru in zbiranju gradi-• 
va za slovar narečnih besed na terenu v okviru 
Librisovih poletnih narečnih večerov. Boršt, 14. 
9.
Sodelovanje domačinov pri pripravi narečnega • 
slovarja. Referat na mednarodnem znanstvenem 
simpoziju Slovenska narečja med sistemom in 
rabo, Obdobja 26, Ljubljana 15.–17. 11.
Pogovor o folkornem pripovedništvu v Posočju • 
ob predstavitvi zgoščenke za 2 groša tminskih. 
Tolminski muzej, Tolmin, 7. 12.

Katja jerman
Analiza vloge, funkcije in percepcije skupnega trga • 
med Novo Gorico in Gorico/Gorizio: priložnost 
za prihodnost ali projekt kratkega diha? Referat 
na mednarodni konferenci Prostorska preobrazba 
Slovenije in sosedstva ob vstop v EU: priložnost 
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za obmejna območja (Spatial Restructuring of 
Slovenia and Heighbouring States: Advantages 
for Border Regions), Koper, 30. 11.–2. 12.

naško Križnar
Intervju za radio Murski Val v Murski Soboti, 22. • 
4.
Leto oračev• , film AVL je bil predvajan na iz-
boru evropskih festivalov etnografskega filma 
Eurorama v Trentu (Italija), 29. 4.–30. 4.
Vprašanja sodobnega etnografskega filma.•  
Uvodno predavanje na Okrogli mizi na Dnevih 
etnografskega filma. SEM, Ljubljana, 22. 5.
Na Dnevih etnografskega filma sta bila predvaja-• 
na dva filma N: Križnarja (Leto oračev in Izola-
fragmenti 1979-1984) in štirje filmi Poletne šole 
vizualnega. SEM, Ljubljana, 22.–25. 5.
Intervju za oddajo 8. dan, TV SLO 1, 28. 5.• 
Prostori nesnovne dediščine v Sloveniji• . Referat 
na SEE Experts in Intangible Cultural Heritage 
Regional Workshop (UNESCO), Arbanassi, 
Bolgarija, 16.–20. 6.
Vloga filma v etnografski raziskavi..• Predavanje 
in predstavitev filmov AVL in Poletne šole vizu-
alnega: Mladinski raziskovalni tabor, Šalovci, 1. 
7.
Predstavitev etnografskih filmov AVL. Fest Špas, • 
Maribor, 2. 9.
Organizacija Etnološkega večera SED, • 
Makedonski etnografski film. Slovenski etno-
grafski muzej, Ljubljana, 10. 10.
L’intervista con la telecamera: giornalismo, • 
documentario e ricerca socio-antropologica. 
Predavanje in delavnica na Università degli Studi 
di Udine Corso di laurea in Scienze e tecnologie 
Multimediali, Pordenone, 5. 11.
Ljubljana je filmana.•  Referat na strokovnem po-
svetovanju SED, Ljubljana / mesto medkulturne-
ga dialoga, Ljubljana, 3.–4. 12.. 

Monika Kropej
Mythical beings that pesonify days and milestones • 
in people's yearly, work, and life cycles. Referat 
na mednarodni konferenci The concept of time 
and space in European folklore, Oddelek za etno-
logijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakul-
teta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 6.–9. 9.
Skladatelj Franc Kramar in njegova zbir-• 
ka »Ižanskega in drugega narodnega blaga«. 
Predavanje ob otvoritvi razstave starih razglednic 
Iga in okolice v Gerbčevi gostilni na Igu, 9. 10.

Špela ledinek lozej
Predstavila je historiat in delo Raziskovalne po-• 
staje ZRC SAZU v Novi Gorici ter avtorja, dr. 
Branka Marušiča in Danilo Zuljan Kumar, na ti-
skovni konferenci ob predstavitvi knjižnjih novo-
sti RP ZRC SAZU v Novi Gorici, 12. 9.

Mediterranean Dwelling Culture in the Vipava • 
Valley (Slovenia): Development of the Kitchen 
Throughout the 20th Century, predstavitev pla-
kata na mednarodnem simpoziju Medi3ology2: 
Coastal Settlements, Culture, Conservation v 
Gazimagusi na severnem Cipru, 10. 10.

Miha Peče
V okviru mentorske dejavnosti je imel M. Peče • 
delavnice za srednješolce (Celovec, 17.–20. 6., 
Piran, 24.–27. 6., Gorica 30. 6.–3. 7.) in dve pre-
davanji: Kako napravimo film s fotoaparatom (29. 
5.) in Predavanje o filmskih delavnicah na sr. šo-
lah (29. 8.). 
Organizirani filmski amaterji v Ljubljani.•  Referat 
na strokovnem posvetovanju SED, Ljubljana / me-
sto medkulturnega dialoga sodeloval, Ljubljana, 
3.–4. 12.

saša Poljak istenič
O pustnih šegah in prehrani. • Pogovor. Radio 
Ekspres, 20. 2.
Gregorjevo. • Pogovor. Ali že veste, kateri dan je 
danes, Radio Slovenija, 12. 3.
Vraževerje. • Pogovor. Na Zdravje, TV Slovenija, 
13. 4.
Edina tema je neznanje: šolstvo in skrb za slepe in • 
slabovidne na Slovenskem. Govor ob odprtju raz-
stave v Slovenskem šolskem muzeju in vodstvo 
po razstavi, 13. 6.
Edina tema je neznanje:•  šolstvo in skrb za slepe in 
slabovidne na Slovenskem. Pogovor ob razstavi. 
Modro, TV Slovenija, 9. 10.
Dinamika odnosa med Ljubljano in njenim seve-• 
rovzhodnim delom podeželja. Referat na konfe-
renci Ljubljana: mesto medkulturnega dialoga, 
Ljubljana, 3. 12.

Mojca Ravnik
Slovenci na Hrvaškem.•  Predstavitev knjige, skupaj 
s sourednico Katalin Munda Hirnök, na tiskovnih 
konferencah v Društvu pisateljev v Ljubljani 6. 3., 
v Muzeju novejše zgodovine v Celju 29. 3. in v 
Slovenskem domu v Zagrebu 17. 10.
Naborniki v letnih šegah vasi Ukve v Kanalski do-• 
lini / I coscritti nelle tradizioni del ciclo annuale a 
Ugovizza nella Valcanale. Referat na posvetovanju 
Coscrizione e altri riti di gioventù nell'arco alpino 
orinetale. In memoria di Gaetano Perusini (1910 – 
1977), ki so ga priredili Università degli studi di 
Udine, Centro Internazionale sul Plurilinguismo 
– Archivio Etnotesti, Dipartimento di Economia, 
Società e Territorio, Dipartimento di Ligue e 
Civiltà dell'Europa Centro-Orientale, Videm 
22.–23. 11.
Obisk na Galjevici po tridesetih letih.•  Referat na 
strokovnem posvetu Ljubljana mesto medkultur-
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nega dialoga. Etnologija in regije. Organizator 
Slovensko etnološko društvo, Ljubljana 3.–4. 12.

ingrid slavec Gradišnik
Niku Kuretu.•  Enourna radijska oddaja, Program 
ARS, 23. 4.
Sodelovanje pri filmu »Praznično leto Slovencev«. • 
Produkcija RTV Slovenija, Ljubljana, december 
(DVD).
On ethnological and folkloristic knowledge pro-• 
duction. A Slovenian case. Referat na mednarodni 
konferenci »Reflecting on Knowledge Production. 
The Development of Folkloristics and Ethnology” 
(org. Univerza v Tartuju, Estonski literarni mu-
zej, Estonski nacionalni muzej), Tartu (Estonija), 
17.–19. 5.
Institucije in produkcija etnološkega znanja. • 
Vabljeno predavanje na mednarodnem kongresu 
»Slike kulture – nekad i sad« (org. Etnografski 
institut SANU, Beograd), 16.–19. 10., Kruševac 
(Srbija).
Ljubljana – preddverje slovenske urbane etnolo-• 
gije. Referat na strokovnem posvetu »Ljubljana 
– mesto medkulturnega dialoga« (org. Slovensko 
etnološko društvo), 3.–4. 12.

Marija stanonik
Kaj nam pripovedujejo pravljice?•  Športno kultur-
no izobraževalno društvo Jaz sem najboljši, OŠ 
Lucija, 24. 1.
Nekoč je bilo jezero• , Predstavitev knjige na osnov-
ni šoli Ledine nad Žirmi, 11. 2.
Spomini na vojno za Slovenijo.•  Predstavitev štu-
dentskega seminarja na sestanku delovne skupine 
muzejev za projekt Zbiranje pričevanj iz procesa 
demokratizacije in osamosvojitvene vojne, 14. 2.
Slovenska slovstvena folklora danes• , Odsjek za 
kroatistiku / katedra za usmenu književnost, 
Zagreb, 9. 5.
Bele stezice v vrtincih življenja. • Predstavitev knji-
ge v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka, Dom 
na Fari, 10. 5.
Slovenska narečna literatura• , Društvo slovenskih 
izobražencev, Trst, 11. 6.
Elizabeta Pohorec• , Jezus je moj, Predstavitev knji-
ge v Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja 
Loka, 12. 6., v cerkvi Marije Snežne, Zgornja 
Podvelka, 5. 8.
Janja Blatnik• , Iz pekla v zemeljski raj, Predstavitev 
knjige v Finžgarjevi galeriji, župnijski urad 
Ljubljana-Trnovo, 13. 6.
Čičke prekvantice z Goca• , Predstavitev knjige na 
Golacu v Slovenski Čičariji, 30. 9.
Odpuščam in prosim odpuščanja• , Predstavitev 
knjige v Galeriji Družina, 14. 11.. Kulturni večer, 
Večeri izza Kongresa, Svetovni slovenski kon-
gres, Ljubljana, 21. 11.
Slovenska narečna književnost• , Slovenska narečja 

med sistemom in rabo. Obdobja 26 (Metode in 
zvrsti), Ljubljana, 15. 11.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

saša babič•  se je na Institutu za etnologiju i fol-
kloristiku v Zagrebu seznanila z delom Inštituta 
in sodelavci. Septembra se je udeležila simpozi-
ja "The concept of time and space in European 
Folklore" na Oddelku za etnologijo in kulturno 
antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
jurij Fikfak•  se je udeležil 7. delavnice Qualitative 
Inhaltsanalyse, Velden – Vrba (A), 5.–7. 7.; 
140-letnice velike Slovanske razstave v Sankt 
Peterburgu, 18.–22. 11. in v okviru medakademij-
ske zamenjave z Estonijo: Tartu (Literarni mu-
zej in Oddelek za semiotiko na univerzi), Tallin 
(Oddelek za semiotiko na univerzi) 22. 11.–3. 12.
Monika Kropej•  je bila od 2.–6. 4. v Celovcu, 
kjer je skupaj z Martino Poko urejala knjigo Josip 
Šašel, Spomini. V okviru bilteralnega projekta 
»Slovenci v Srbiji, Srbi v Sloveniji« je bila od 28. 
5.–1. 6. v Beogradu, kjer je raziskovala življenje 
Slovencev v Srbiji. 
ingrid slavec Gradišnik•  je v okviru bilteralne-
ga projekta »Slovenci v Srbiji, Srbi v Sloveniji« 
opravila raziskovalno delo v Beogradu, 10.–16. 3.; 
v okviru medakademijske izmenjave med SAZU 
in Estonsko akademijo znanosti je bila na štu-
dijskem obisku v Tartuju (Univerza v Tartuju – 
Oddelek za folkloristiko, Oddelek za etnologijo), 
Estonski literarni muzej, 14.–20. 5.; v okviru pro-
jekta »Slovenci v Srbiji, Srbi v Sloveniji« pa se je 
z vabljenim predavanjem udeležila mednarodne-
ga kongresa ob 60-letnici Etnografskega instituta 
SANU, Beograd in Kruševac, 13.–19. 10.

PedagošKo delo

jurij Fikfak
Za podiplomske študente na Oddelku za etnologi-• 
jo in kulturno antropologijo ima izbirni predmet 
Semiotika kulture. 
Za podiplomske študente na Fakulteti za humani-• 
stične študije ima predmet Ritualnost. 

Maja Godina - Golija
Govorica predmetov – poglavja iz materialne • 
kulture Slovencev. Predavanja in seminarsko delo 
v okviru podiplomskega študija Primerjalni štu-
dij kultur in idej, modul slovenske študije, ZRC 
SAZU in Univerze v Novi Gorici.
Ljudska hrana in prehranjevalna kultura na • 
Slovenskem, ciklus štirih predavanj pri predmetu 
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Naravna in kulturna dediščina za 2. letnik Višje 
strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor.

Katja jerman
Vodenje in organizacija Raziskovalnih igralnic • 
ZRC, 9.–20. 7.

naško Križnar
Vizualne raziskave.•  Izbirni predmet v programu 
Oddelka za kulturne študije in antropologijo, 
Fakultete za humanistične študije, UP v Kopru.
Vizualna antropologija.•  Izbirni izpitni predmet v 
medfakultetnem podiplomskem magistrskem štu-
diju Antropologija na Fakulteti za družbene vede, 
UL.

Miha Peče
Asistent pri predmetu Vizualne raziskave na FHŠ, • 
UP Koper, zimski semester. 
Saša Poljak Istenič• 
Izobraževanje kustosov za vodstvo po razstavi • 
Edina tema je neznanje: šolstvo in skrb za slepe 
in slabovidne na Slovenskem in za spremljajoče 
pedagoške dejavnosti.
Vodstvo po razstavi • Edina tema je neznanje: šol-
stvo in skrb za slepe in slabovidne na Slovenskem, 
Slovenski šolski muzej, 13. 6.
Mojca Ravnik • 
Zgodovina in etnologija Istre.•  Sonosilka predme-
ta in predavateljica na Fakulteti za humanistične 
študije Univerze v Kopru.

ingrid slavec Gradišnik 
Identiteta in večkulturnost.•  Redna predavanja in 
seminar za 3. letnik (Kulturni študiji in antropolo-
gija), Fakulteta za humanistične študije, Univerza 
na Primorskem, Koper (30 ur); izredni študenti (8 
ur).
Raziskovalčeva delavnica• . Diplomski seminar na 
smeri Kulturni študiji in antropologija, FHŠ UP 
(3 ure).
Etnologija – izbrana poglavja• . izbirni predmet pri 
podiplomskem študiju zgodovine, FHŠ UP, Koper 
(individualne konsultacije). 
Šege in prazniki na Slovenskem.•  Izbirni študijski 
predmet pri individualnem podiplomskem štu-
dijskem programu – Viljena Devetak za pripravo 
disertacije »Pomen slovstvene folklore in šeg za 
obstoj slovenske narodnostne skupnosti v Italiji 
na primeru vasi Vrh« (FF, Univerza v Ljubljani).

Marija stanonik
Ustno slovstvo.•  Redna predavanja na oddelku 
za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani.
Izbirne vsebine iz književnosti. • Redna predavanja 
na oddelku za slovanske jezike in književnosti 
Filozofske fakultete v Mariboru.

mentorstvo

Maja Godina - Golija Mentorica mladi raziskoval-
ki doktorandki Š. Ledinek Lozej in študentki D. Hu-
drap pri diplomi Po starih cajtih diši. Je somentorca 
študentki M. Svenšek Kristovič pri diplomi Kultur-
no-zgodovinski vidik pustovanja v občini Markovci 
-nekdaj Sveti Marko niže Ptuja. 
naško Križnar je mentor mladi raziskovalki dokto-
randki V. Ličer.
Mojca Ravnik je bila mentorica mladi raziskovalki 
doktorandki K. Jerman.
ingrid slavec Gradišnik je raziskovalna mentori-
ca in pedagoška somentorica pri doktorskem študi-
ju mlade raziskovalke S. Poljak Istenič (ISN ZRC 
SAZU in Oddelek za etnologijo in kulturno antropo-
logijo FF, Univerza v Ljubljani, Ljubljana).
Marija stanonik je mentorica mladi raziskovalki 
na Inštitutu za slovensko narodopisje, ZRC SAZU 
S. Babič. Je tudi mentorica pri diplomski nalogah na 
oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Lju-
bljani in na oddelku za slovanske jezike in književ-
nosti na Filozofski fakulteti v Mariboru.

nagrade, odliKovanja in Priznanja

Marija stanonik je postala častna članica Klekljar-
skega društva Cvetke, Žiri, 26. 4.

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

spletni naslov: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modu-
les.php?name=insti&ime=7. 
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summarY

Research work at institute for slovene ethnology 
continued on the program Ethnological and Folklori-
stic Research in Slovene and European Cultural Spa-
ces. Examined were the family and kinship relations 
in rural Slovenia and their role in village holidays 
and customs in Slavia Veneta. Research of the way of 
life in twin border towns, Gorizia and Nova Gorica, 
continued. Researched were the rituals of Primorsko, 
and documented Carnival customs and usages. Con-
tinued was the research work on the food culture in 
Slovenia in the 20th as well as in the 21st centuries, 
specially the festive dishes. Collected was materi-
al for the research The Dwelling Culture in Vipava 
Valley. Studyed were various transformations of cu-
stoms in the vicinity of Ljubljana. Researched was 
literary folklore, and the research and preparations 
for the publication of Slovene proverbs and sayings 
continued. Obtained was additional material for the 
archive of folk narratives. Executed was the research 
of Slovene mythology, especially of mytholigical be-
ings. Researched was the history of ethnology, also 
in comparison with the development of this discipli-
ne in Europe and especially among the Slavs.
The work was also focused on researches concear-
ning the basic research project Ethnological Views 
and Images between the 19th and the 21st Centuries 
and Informatization of Intangible Heritage in Ethno-
logy and Folklore Studies; applied research project 
titled Habitat of the Slovenian Entrepreneur, and the 
bilateral project Serbs in Slovenia, Slovenes in Serbia; 
and on the interdisciplinary project For the Freedom 
of the Homeland. The Front in Julijci 1915–1917. 

Continued was the work on the project Register of 
Intangible Heritage as a Part of Entire Cultural He-
ritage Register, prepared was Register of intangible 
heritage as a part of the entire register of cultural 
heritage in Slovenia; the project is being carried out 
with the cooperation of researchers working at the 
Institute as well as those from other ethnological in-
stitutions in Slovenia and in the bordering countries.
The visual research of culture continue, and so did 
the process of digitalization of units from the collec-
tion of the Audiovisual Laboratory.
The work of the Institute’s documentation department 
was focused on scanning and processing the material 
on customs in Slovenia’s neighboring countries and 
on Slovenia’s material and intangible heritage. 
Published were the institute's journals Traditiones 
36/1, 2 and Studia mythologica Slavica 10.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=insti&ime=7.
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dr. M. Golež 
Kaučič

dr. M. Klobčar

M. Kovačič

dr. D. Kunej

dr. R. Kunej

znanstveni svet

Doc. dr. Marjetka Golež Kaučič, dr. Marija Klobčar, 
dr. Drago Kunej, akad. prof. Lojze Lebič, akad. prof. 
dr. Boris Paternu (predsednik).

Personalna sestava

Predstojnica: doc. dr. Marjetka Golež Kaučič, znan-
stvena svetnica.
Znanstveni svetnik: izr. prof. dr. Marko Terseglav.
Višja znanstvena sodelavka: dr. Marija Klobčar.
Znanstveni sodelavec: dr. Drago Kunej (od 12. 12.).
Asistentka z doktoratom: dr. Urša Šivic (od 21. 3.).
Asistentka z magisterijem: dr. Rebeka Kunej.
Asistentki: Mojca Kovačič, Marjeta Pisk.
Samostojni strokovni sodelavec: mag. Robert Vr-
čon.
Strokovni sodelavec: Gregor Strle.
Strokovna sodelavka in tajnica: Anja Serec Hodžar.
Samostojni tehnik: Peter Vendramin (od 1. 10.).

Programi, ProjeKti in naloge

Znanstvenoraziskovalno delo se je odvijalo v okvi-
ru raziskovalnega programa in različnih projektov, 
v katerih so poleg vodje raziskovalnega programa in 
nosilcev posameznih projektov sodelovali vsi sode-
lavci inštituta ter dr. Tjaša Jakop, sodelavka Inštituta 
za slovenski jezik Frana Ramovša in trije zunanji so-
delavci (dr. Zmaga Kumer, mag. Maša Marty, Mirko 
Ramovš).

Fokloristične in etnološke raziskave slovenske 
ljudske duhovne kulture
Vodja raziskovalnega programa: M. Golež Kaučič.
Sodelavci: T. Jakop, M. Klobčar, M. Kovačič, Z. Ku-
mer, R. Kunej, M. Pisk, G. Strle, U. Šivic, M. Ter-
seglav.

Slovenske ljudske pesmi – 5. in 6. knjiga
Končano je bilo delo za 5. knjigo znanstvene izdaje 
pripovednih pesmi, in sicer z družinsko tematiko, ki 
je v oktobru izšla v založništvu ZRC SAZU in Slo-
venske matice (955 str.) pod uredništvom M. Klob-

čar, Z. Kumer, U. Šivic, M. Terseglava in M. Golež 
Kaučič, ki je koordinirala delo in opravila končno 
glavno redakcijo. Delo posameznih avtorjev je nave-
deno v bibliografiji. Za 6. knjigo se je začela tipologi-
zacija, dopolnjen je bil prvi seznam; pripravljalo se je 
tudi gradivo za t.i. Dodatek k pripovednim pesmim 
kot zaključek tega žanra. Izdana je bila zgoščenka 
Slovenske ljudske pesmi V, pripovedne pesmi: Dru-
žinske z 22 primeri (gl. Bibl.). V okviru dela za 5. 
knjigo so bili napisani članek Vloga družine v slo-
venskih ljudskih baladah, znanstvena razprava Ljud-
ska pesem kot kulturni spomin v romanu in drami 
Katarina, pav in jezuit Draga Jančarja ter referat 
Romanje, romarji in romarske poti v slovenskem 
ljudskem izročilu in sodobni literaturi / Pilgrimages, 
pilgrims, and pilgrimage sites in Slovenian folk song 
and contemporary literature za 37. mednarodno po-
svetovanje raziskovalcev balad v Balamacari / Kyle 
of Lochals (M. Golež Kaučič).

Živalske podobe v slovenski ljudski pesmi (Živali v 
folklori) (M. Golež Kaučič)
Na podlagi raziskave, kakšne podobe in vlogo ima-
jo živali v vseh zvrsteh ljudskih pesmi in v sodobni 
slovenski poeziji, je bil pripravljen osnutek razdelka 
z naslovom »Animalistika v ljudskem in umetnem«. 
Raziskava pa so bo razširila na vso slovensko knji-
ževnost. Objavljeno gradivo s komentarji in opomba-
mi bo del vsebine 6. knjige korpusa Slovenske ljudske 
pesmi. Za referat z naslovom »Zajček je lepa reč« ali 
žival kot machina animata : recepcija in ironizacija 
živalskega sveta v slovenskih ljudskih pesmih / »A 
Rabitt is a Beautiful Thing« or Animals as Machines: 
The Reception and Ironicization of the Animal World 
in Slovenian Folk Song na mednarodnem simpozi-
ju raziskovalcev balad v Cardiffu, je bila opravljena 
analiza petih slovenskih živalskih balad in sklopa 
šaljivih pesmi o živalih.

Vprašanje socialne problematike v pesemskem iz-
ročilu Tuhinjske doline (M. Klobčar)
Raziskava razmerja med socialno strukturo in ljud-
sko pesmijo, ki je bila prvotno osredotočena na Tu-
hinjsko dolino, je bila v letu 2006 razširjena na širše 
kamniško območje. Leta 2007 pa je bil v raziskovalno 
polje zajet še tisti del nekdanjega kamniškega okraj-
nega glavarstva, ki je gravitiral na Kamnik, tako da 
raziskava obsega celotno območje t. i. Podjetne re-
gije. Le tako so namreč mogoče primerjave, ki bodo 
podprte s študijo pesemskega gradiva. Raziskava se 
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je lotevala predvsem vprašanj vojaških pesmi, pove-
zovanja slamnikarstva in ljudske pesmi ter družbene 
razslojenosti kot izhodišča za slamnikarstvo.

Socialni vidiki ljudskopesemskega izročila Gori-
ških brd (M. Pisk)
Raziskava obravnava vlogo in pomen konteksta v 
ljudskopesemski tradiciji, kot se kaže na podlagi te-
renskega dela v Goriških brdih. V letu 2007 so bila 
spoznanja pomembne tuje znanstvene literature s 
področja folkloristike, etnologije, antropologije in 
etnomuzikologije aplicirana na zbrano terensko gra-
divo. Na podlagi teoretske in metodološke zasnove 
raziskave je bila napisana dispozicija doktorske di-
sertacije. Podrobneje so bili raziskani nekateri vidiki 
vpetosti ljudske pesmi v življenjski kontekst prebi-
valcev Goriških brd.

Pritrkavanje – etnomuzikološka fenomenologija 
pojava in njegova vključenost v slovenski in evrop-
ski prostor (M. Kovačič)
Ob študiju strokovne in znanstvene literature so po-
tekale še terenske raziskave pritrkavanja, opravljeni 
so bili dokumentarni avdio in video posnetki inter-
vjujev s pritrkovalci. Nadaljevala se je anketna raz-
iskava pritrkavanja na Slovenskem, hkrati se je pri-
čela analitična obdelava pridobljenega gradiva. Za 
primerjavo in umestitev pritrkavanja v evropski kon-
tekst so bili raziskani načini igre v Nemčiji in Italiji, 
primerjalni izsledki pa so bili predstavljeni v referatu 
Reconsideration of same folk music research postu-
lates: the case of pritrkavanje / Pretehtanje nekate-
rih raziskovalnih postulatov v ljudski glasbi: primer 
pritrkavanja na svetovni konferenci ICTM na Duna-
ju. Na podlagi raziskave kontekstualnih, funkcijskih 
in vsebinskih sprememb pritrkovalske tradicije je bil 
napisan članek z naslovom New context, estetics, and 
transfer in bell-chimming tradition / Novi konteksti, 
estetike in prenosi v pritrkovalski tradiciji.

Štajeriš na Slovenskem – etnokoreološki in plesno-
antropološki vidiki (R. Kunej)
Raziskovanje je bilo usmerjeno v plesno-antropolo-
ške vidike preučevanja štajeriša in je iskalo odgovore 
na vprašanja o sinkretičnosti gibanja, glasbe in pe-
smi pri štajerišu. Pri tem se je posebej osredotočilo 
na poskočnice, ki so odločilno sooblikovale podobo 
štajeriša, zaradi česar se uvršča v kategorijo izme-
nično peto-inštrumentalnih plesov. Preusmeritev po-
zornosti s plesa na človeka je odkrila obredno vlogo 
štajeriša na svatbi, ali kot prvega plesa ali ob sne-
manju nevestinega venca, in edinstveno lastnost, da 
dopušča komunikacijo med plesalci in okolico tako 
na verbalni kot neverbalni ravni. Analizirane so bile 
tudi sodobne oblike pojavnosti štajeriša oz. odsevi 
tradicije v sodobnosti, predvsem znotraj odrskih 
postavitev v okviru folklornih skupin in v različ-
nih plesnih delavnicah. Raziskava, ki je bila hkrati 

doktorska naloga, je bila v letu 2007 končana, tudi z 
uspešnim zagovorom na Univerzi v Novi Gorici.

Slovenska ljudska duhovna kultura v procesu glo-
balizacije
Nosilec temeljnega raziskovalnega projekta: M. Ter-
seglav.
Sodelavci: M. Golež Kaučič, M. Kovačič, M. Marty, 
R. Kunej, M. Pisk, U. Šivic.

Projekt je bil v letu 2007 zaključen. Skupina sodelav-
cev si je zastavila cilj odgovoriti na vprašanja, kaj se 
dogaja z ljudsko duhovno kulturo danes, na kakšen 
način je mogoče danes vrednotiti to kulturo in kaj le-
ta s svojo zgodovinsko kontinuiteto prinaša v naš čas 
in kaj daje današnji zelo heterogeni popularni kulturi 
ter pri tem pokazati pomen identitetnosti ljudske du-
hovne kulture v vsakdanjih družbenih procesih. Vsi 
želeni cilji so bili raziskovani na tekstološki (M. Go-
lež Kaučič, M. Pisk, M. Terseglav), etnomuzikološki 
(M. Kovačič, U. Šivic), etnokoreološki (R. Kunej) in 
dokumentacijski ravni, kar je razvidno iz objavljenih 
razprav (gl. Bibl.). Tako je bila na primer opravljena 
raziskava pojava dalmatinskih klap v Sloveniji, ki se 
je nadaljevala na primeru popularnosti in nastanka 
»srbskih« trubaških skupin v Sloveniji. Zajemala je 
intervjuje in opazovanje tovrstnega koncertnega do-
gajanja kakor tudi snemanje video gradiva. V okviru 
projekta je potekala raziskava vplivov, ki jih imajo 
inštitucionalna merila Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti na spreminjanje 
ljudskega petja. S svojimi navodili inštitucija vpliva 
na spreminjanje ljudskega petja in godčevstva, hkra-
ti obuja starejše načine, oblike in pesemske vsebine 
in »popravlja« novo nastajajoče. V raziskavi je bila 
opravljena primerjava načina petja starejših pevskih 
skupin in tistih, ki so se oblikovale v novejšem času 
in ne slonijo na daljši pevski tradiciji. Razlike so se 
pokazale v različnih glasbeno-strukturnih elemen-
tih. Na tej podlagi sta nastala razprava Vpliv insti-
tucionalnih meril na spreminjanje ljudskega petja in 
referat Institutional policy and two streams of Slove-
nian folk music / Institucionalna politika in dve smeri 
slovenske ljudske glasbe (U. Šivic) za svetovno kon-
ferenco ITCM na Dunaju. V okviru projekta je pote-
kala tudi raziskava vloge in pomena ljudskopesem-
skega izročila pri oblikovanju in modifikaciji etnič-
ne identitete prebivalcev Goriških brd, ki so živeli 
v različnih državnih ureditvah (Kraljevina Italija, 
Zavezniška vojaška uprava, SFRJ, Republika Slove-
nija) na področju stikanja narodov in kultur. Poseb-
na študija je bila posvečena oblikovanju »izumljene 
tradicije« martinovega v Goriških brdih in vzrokih 
zanjo. Primerjalna raziskava je bila nadalje usmer-
jena v umestitev slovenskega načina igranja na zvo-
nove – pritrkavanja v evropski glasbeni in kulturni 
kontekst. S primerjavo terenskega gradiva načinov 
igre na zvonove v deželah, kjer je le-ta najbolj po-
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dobna pritrkavanju (Hrvaška, Italija, Nemčija) in ob 
primerjalni literaturi, ki se ukvarja z igro na zvonove 
v teh državah, je bilo ugotovljeno, da bo potrebno 
redefinirati v slovenskem okolju splošno uveljavlje-
no trditev, ki označuje pritrkavanje kot slovensko 
posebnost, katera naj ne bi segala prek meja etnične 
Slovenije. V kontekstu projekta so se raziskave ljud-
ske duhovne kulture nanašale tudi na možnost njene 
predstavitve v digitalni obliki. Poudarek je bil pred-
vsem na vprašanjih o semantični povezljivosti vsebin 
in njihovi multimedijski predstavitvi.

Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih pojavov
Nosilka temeljnega raziskovalnega projekta: M. Go-
lež Kaučič.
Sodelavci: M. Klobčar, D. Kunej, R. Kunej, M. Ko-
vačič, M. Pisk, A. Serec Hodžar, U. Šivic, M. Ter-
seglav.

Sistematične raziskave nosilcev tradicijskih in so-
dobnih folklornih pojavov so ob analizi, kdo so, ka-
kšni so, kakšno je njihovo socialno ozadje in kakšno 
vlogo in pomen imajo v teh pojavih, že dale prve sin-
tetične rezultate. V okviru analitičnega dela so razi-
skave obsegale preučevanje vprašanj, kako so nosilci 
ljudskega v odsevu pesmi opredeljevali svoj odnos do 
tujega in tujcev in kdo so bili ti nosilci. Raziskovalce 
pa je zanimal tudi nov estetski okus t. i. ljudskih pev-
cev v današnjem času ter vzporedno okus občinstva, 
ki posluša in je v svojem sprejemanju danes pasivno 
in ne več aktivno kot nekdaj, torej t. i. performativne 
funkcije nosilcev in sprejemajoče funkcije poslušal-
cev (M. Golež Kaučič). V okviru raziskave ljudsko-
pesemskega izročila Goriških brd je bilo preučeva-
nje usmerjeno tudi na pomen informatorja in njegove 
interakcije z raziskovalcem pri ustvarjanju podobe 
ljudskopesemske tradicije nekega etnografskega ob-
močja. Informator je bil opazovan v luči konteksta 
performančnega dogodka, njegovega življenjskega 
položaja in širšega družbenega konteksta (M. Pisk). 
V okviru projekta je dalje potekala raziskava, v ka-
teri so bili opazovani ljudski pevci kot tisti nosilci, 
ki sprejemajo vzorce iz tradicije in so hkrati vpeti 
v ljudsko glasbo kot inštitucionalno dejavnost. Zna-
čilnosti, ki nastajajo kot rezultat spreminjajoče se in 
usmerjene kulturne dejavnosti, so prostor za etno-
muzikološko spremljanje v smislu glasbeno-kultur-
nih sprememb, ki so z analizo prikazani na nekaterih 
določenih primerih (U. Šivic). Na podlagi novih spo-
znanj je bila osvetljena navzočnost potujočih pevcev 
na Slovenskem, pri čemer se je skušalo opredeliti 
njihovo strukturo in ugotoviti družbene razloge za 
njihovo pojavljanje. Izsledki so bili predstavljeni v 
referatu Itinerant Singers in Slovenia / Potujoči pevci 
na Slovenskem na mednarodni konferenci raziskoval-
cev balad v Balamacari na Škotskem (M. Klobčar). 
Z vprašalnikom so bili zbrani podatki o socialnem 
ozadju nosilcev pritrkavanja (M. Kovačič), delno so 

bili kot nosilci raziskani tudi romarji, skupaj z nji-
hovo socialno strukturo, in sicer od srednjega veka 
do srede 18. stoletja (M. Golež Kaučič). Zaključena 
je bila raziskava o vplivih šole in šolskih pesmaric 
na repertoarje ljudskih pesnikov od začetka 19. do 
srede 20. stoletja (M. Terseglav). Posamezni rezultati 
raziskav so bili predstavljeni v razpravah (gl. Bibl.), 
delno v že navedenih drugih referatih in predavanjih 
(gl. Predavanja, referati ...).

Folkloristične raziskave starejšega slovenskega 
ljudskega zvočnega izročila
Nosilka aplikativnega raziskovalnega projekta: M. 
Golež Kaučič.
Sodelavci: M. Klobčar, M. Kovačič, D. Kunej, R. 
Kunej, M. Pisk, G. Strle, U. Šivic, R. Vrčon.

Projekt je bil zaključen 1. 7., posamezne faze so raz-
vidne iz predhodnih poročil. Neposredni rezultati 
raziskave pa so: 1. podrobno lociranje in preučeva-
nje najstarejših zvočnih zbirk v zvočnem arhivu GNI 
z etnomuzikološkega, tekstološkega, tehničnega, 
konzervatorskega in arhivskega vidika; 2. lociranje 
možnih zgodnjih posnetkov slovenske ljudske glas-
be v drugih arhivih v Evropi (Phonogrammarchiv na 
Dunaju, Phonogramm-Archiv v Berlinu, Fonograf-
ski arhiv v Sankt Peterburgu, Etnografski muzej v 
Budimpešti); 3. zbiranje metapodatkov o zbirkah; 
4. testno presnemavanje in digitalizacija gradiva iz 
teh zvočnih zbirk za določanje metodologije pre-
snemovalnega procesa, digitalizacije, restavriranja, 
ohranjanja in arhiviranja; 5. evalvacija rezultatov 
testnega presnemavanja; 6. digitalizacija izbranega 
gradiva na podlagi predlaganega postopka ter doku-
mentiranje metapodatkov o posnetkih in presnetkih. 
Izsledki raziskav so bili že vključeni v druge razi-
skovalne projekte GNI, predvsem tiste, ki se nana-
šajo na digitalizacijo in multimedijsko prezentacijo 
slovenske duhovne kulture. Celovito in obsežno pa 
so bila spoznanja obdelana v doktorski disertaciji z 
naslovom Optimalno predvajanje, restavriranje in 
uporaba prvih slovenskih etnomuzikoloških zvočnih 
zapisov (D. Kunej). Izdana je bila zgoščenka z naslo-
vom Regiment po cesti gre, v kateri so bili vključeni 
nekateri najstarejši zvočni primeri. V okviru projekta 
so v zadnjem letu potekala terenska snemanja v kon-
tekstu primerjalnih študij preteklih in sedanjih zvoč-
nih posnetkov: sprememb v glasbeno-strukturnih 
parametrih in zvočni podobi (U. Šivic), opravljena 
je bila raziskava o zvočnih zapisih kresnih pesmi, ki 
je ugotovila, da so prav posnetki teh pesmi najstarej-
ši slovenski zvočni zapisi z obredno vsebino. O tem 
je bil napisan članek Kresne pesmi kot razumevanje 
obrednega (M. Klobčar). Na podlagi terenskih sne-
manj pritrkavanja je bila narejena primerjava s sta-
rejšim, že arhiviranim zvočnim gradivom in na njeni 
podlagi delna študija načinov izvedbe, oblikovanja, 
ustvarjanja in prenosa glasbene tradicije z etnomu-
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zikološkega, etnološkega in sociološkega vidika (M. 
Kovačič).

Delo z zvočnimi zbirkami (D. Kunej)
Nadaljevalo se je sistematično digitaliziranje in arhi-
viranje zvočnega gradiva iz arhiva GNI s pomočjo ra-
čunalniške avdio postaje. Arhiviranih je bilo 104 ma-
gnetofonskih trakov v skupnem trajanju 153 ur in 22 
DAT kaset z okoli 35 ur zvočnega gradiva. S pomočjo 
računalniške avdio postaje je bilo obdelano, restavri-
rano in pripravljeno tudi vse zvočno gradivo iz arhiva 
GNI, ki so ga sodelavci potrebovali za predavanja, 
referate ter druge javne predstavitve in objave.
V letu 2007 se je začelo terensko zvočno snemanje 
izvajati z novo digitalno tehnologijo – v obliki zvoč-
nih datotek in brez fizičnih nosilcev. V centralno 
računalniško avdio postajo je bilo prenesenih, arhi-
viranih in urejenih 130 zvočnih datotek s skupnim 
trajanjem okoli 13 ur. Ob tem je bila sodelavcem ves 
čas nudena pomoč s tehničnimi nasveti, praktičnimi 
napotki, pregledom posnetega gradiva in dr.
Nadaljevala se je strokovna in tehnična pomoč pri 
popisu, poslušanju in shranjevanju različnih zvočnih 
nosilcev iz Slovenskega gledališkega muzeja. Pote-
kalo je tudi presnemavanje, zaščita, zvočna obdelava 
in arhiviranje posnetkov z obsežnega zvočnega do-
kumentiranja informatorja Jožeta Čopa iz Bohinja. 
Posneto je bilo 17 DAT kaset z okoli 31 ur posnete-
ga gradiva – pretežno pripovedovanja ter obdelana 
približno polovica tega gradiva. Presneto in digita-
lizirano je bilo izbrano terensko zvočno gradivo (15 
Mini Disc nosilcev z okoli 11 ur gradiva) projekta 
»Ljudsko izročilo v besedi in glasbi« v okviru razpi-
sa Interreg III A.
V sklopu objavljanja in izdajanja zvočnega gradiva 
GNI je bilo zaključeno uredniško delo za zgoščenko 
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta Regiment 
po cesti gre. Pripravljeno in presneto je bilo zvoč-
no gradivo iz arhiva GNI za objavo na zgoščenki Iz 
arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta Slovenske 
ljudske pesmi V, Družinske pripovedne pesmi. Gra-
divo je bilo zvočno obdelano in izdelana matrica za 
tisk zgoščenke, za katero je bilo izvršeno tudi ure-
dništvo. Za zgoščenko, ki je dopolnjevala knjižno 
publikacijo ob koncu projekta »Ljudsko izročilo v 
besedi in glasbi« so bili obdelani izbrani primeri in 
izdelana matrica za tisk zgoščenke. Na podlagi že 
prej narejenega popisa zvočnega gradiva za zgoščen-
ko Slovenske ljudske plesne viže – Bela krajina so 
bili digitalizirani vsi trakovi s tem gradivom (37 tra-
kov z okoli 41 ur posnetega gradiva), pripravljeno je 
bilo gradivo za končni izbor primerov na zgoščenki. 
Presneto in za obdelavo pripravljeno je bilo terensko 
zvočno gradivo (prek 115 enot) za dvojno zgoščenko 
ljudskega glasbenega izročila iz Zgornje Savinjske 
doline, ki jo pripravlja David Verbuč.

Raziskave žanrskega, tipološkega in strukturnega 
opredeljevanja folklornega gradiva
Nosilka temeljnega raziskovalnega projekta: M. Go-
lež Kaučič.
Sodelavci: M. Klobčar, M. Kovačič, D. Kunej, R. 
Kunej, M. Pisk, A. Serec Hodžar, G. Strle, U. Šivic, 
M. Terseglav.

Projekt se je začel 1. 7. Raziskave v njegovem okviru 
bodo preučevale vprašanja folklornih žanrov, tipolo-
gije, vrst in klasifikacijskih modelov v ljudskem pe-
sništvu ter glasbeno-strukturnih parametrov v ljud-
ski glasbi in etnokoreoloških pojavih; z navezavo na 
informacijski sistem GNI bodo odpirale problemati-
ko preučevanja, analize in tipologiziranja teh pojavov 
na ravni teksta, teksture in konteksta. Temeljile bodo 
na že obstoječem rokopisnem in zvočnem gradivu, 
že obstoječi kataloški shemi in terenskih zapisnikih 
GNI, ki bo dopolnjeno z novimi terenskimi posnetki 
pesmi, glasbe in plesa. Projekt bo s tem sledil svo-
jemu osnovnemu cilju, ki je revidiranje in nadgra-
dnja osnovnih teoretičnih in metodoloških pojmov in 
pojavov v raziskovanju ljudskega pesništva, glasbe 
in plesa. Slovenska folkloristika bo s tem dobila dol-
go pričakovano sistematiko in tipologijo folklornih 
pojavov in oblik v tekstologiji, etnomuzikologiji in 
etnokoreologiji. S projektom se odpirata temeljni 
strokovni problem in osnovno teoretično izhodišče 
za vse nadaljnje raziskave ljudske duhovne kulture. 
Rezultati prvih raziskav sta razpravi The Slovenian 
Folk Ballad: a Genre Enigma / Slovenska ljudska ba-
lada: žanrska enigma (M. Golež Kaučič) in Fear and 
courage in traditional Slovene military songs / Strah 
in pogum v slovenskih ljudskih vojaških pesmih (M. 
Klobčar) ter znanstveni članek The Expression »ba-
lada« and its Semantic Field / Pomensko polje izra-
za balada (M. Pisk). Nekatera spoznanja pa so bila 
vključena v etnomuzikološke komentarje h glasbe-
nim zapisom v 5. knjigi korpusa Slovenske ljudske 
pesmi in v knjigi Je žalostna, ma je liepa ta pesem 
(U. Šivic).

Etnomuza: digitalna medijska shramba slovenske 
ljudske glasbene in plesne kulture
Nosilka ciljnega raziskovalnega projekta: M. Golež 
Kaučič.
Sodelavci: D. Kunej, R. Kunej, G. Strle, U. Šivic.

Projekt je bil sprejet v financiranje s 1. 10. 2006 in 
poteka skupaj s Fakulteto za računalništvo in infor-
matiko Univerze v Ljubljani (Laboratorij za grafiko 
in multimedije). Vključeni so še doc. dr. Matija Ma-
rolt, dr. Alenka Kavčič, dr. Marko Privošnik, prof. 
dr. Saša Divjak in Janez Franc Frantar.
V letu 2007 se je nadaljevala izvedba predvidenih 
del, razdeljenih v tri faze:
1. Raziskave obstoječega stanja in potreb na GNI
Namen te faze je bil preučiti tiste raziskovalne me-
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tode znanstvenikov in raziskovalcev GNI, ki se na-
našajo na terensko delo, zbiranje/snemanje, doku-
mentiranje in arhiviranje gradiva. Uspešna izvedba 
omenjene faze je hkrati temeljna podlaga za nadalj-
njo realizacijo projekta.
2. Razvoj aplikacij za zajem in shranjevanje podat-
kov v arhivu
Nadaljevala se je zasnova in izvedba programske 
opreme za zajem, shranjevanje in administracijo po-
datkov v arhivu. Izdelana je bila podatkovna raven 
aplikacije, ki je skladna s konceptualnim referenč-
nim modelom CIDOC pa tudi z modelom FRBR 
(Functional Requirements for Bibliographic Re-
cords), kot jih določa podatkovni model. Nadaljevala 
se je izdelava grafičnega uporabniškega vmesnika za 
vzdrževanje digitalnega arhiva, ki bo uporabnikom 
omogočala preprost zajem multimedijskih podatkov 
in metapodatkov, njihovo shranjevanje v arhiv ter 
administracijo in vzdrževanje sistema. Zaključena je 
bila izgradnja podpore za podatke o rokopisih OSNP, 
ki je že nameščena pri uporabnikih v inštitutu. Izde-
luje pa se podpora za arhiv zvočnih posnetkov, ki bo 
uporabnikom omogočila preprostejše vnašanje teren-
skih zapisnikov in podatkov o posnetih razgovorih.
3. Raziskave na področju pridobivanja informacij iz 
glasbe
V okviru te faze so bile opravljene raziskave na po-
dročju pridobivanja semantičnih opisov in računanja 
podobnosti glasbenih posnetkov. Razvit je bil sistem 
za iskanje po zbirkah glasbenih posnetkov, ki temelji 
na primerjavah melodičnih opisov, ki so avtomatsko 
pridobljeni iz glasbenih posnetkov. Sistem temelji na 
melodičnih opisih, ki jih indeksira s pomočjo lokal-
no-občutljivih razpršenih tabel. Sistem deluje tudi 
na velikih glasbenih zbirkah, saj vsebuje učinkovito 
shemo za indeksiranje melodičnih odsekov, preizku-
šen pa je bil tudi na glasbenih zbirkah moderne rock/
pop glasbe. Za uporabo v okviru projekta Etnomuza 
bo v nadaljevanju preizkušena njegova učinkovitost 
na zbirkah ljudske glasbe, kakršne vsebuje arhiv 
GNI.

EPOCH Network of Excellence in Processing 
Open Cultural Heritage (Digitalizacija kulturne 
dediščine)
Sodelavci v mednarodnem projektu: M. Golež Kau-
čič, M. Klobčar, D. Kunej, G. Strle.

EPOCH je evropska mreža odličnosti, ki deluje v 
okviru FP6 in združuje več kot 100 evropskih kul-
turnih ustanov (univerz, raziskovalnih centrov, mu-
zejev, nacionalnih galerij in podjetij) z namenom, da 
se določijo potrebe pri uporabi postopkov in novih 
tehnologij na področju virtualne medijske predsta-
vitve kulturne dediščine. Na podlagi sodelovanja z 
EPOCH se je začela izvedba konceptualnih modelov 
za predstavljanje informacij kulturne dediščine, na-
tančneje CIDOC CRM in FRBR. Kombinacija obeh 

modelov v konceptualni shemi FRBR je bila upora-
bljena pri določitvi fleksibilnega podatkovnega mo-
dela za CRP Etnomuza. Namen fleksibilnega podat-
kovnega modela je na konceptualni ravni predstaviti 
tako vsebinske opise kot tudi dogodke produkcije in 
post-produkcije, ki se nanašajo na terensko delo, sne-
manje/zbiranje, dokumentiranje in arhiviranje gradi-
va in omenjenih vsebin.

Ljudsko izročilo Goriške v besedi in glasbi – IN-
TERREG III A Italija. 
Nosilec: Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica, Ita-
lija
Sodelavci v mednarodnem projektu: M. Golež Kau-
čič (sokoordinatorka), M. Klobčar (vodja), M. Kova-
čič, D. Kunej, U. Šivic, P. Vendramin, R. Vrčon.

V letu 2007 je bil z nosilcem projekta sklenjen do-
končen dogovor o sodelovanju. Ker prvotna zasnova 
ni predvidevala sodelovanja Glasbenonarodopisnega 
inštituta, je snemanje pesemskega gradiva na terenu 
potekalo po bolj ali manj sukcesivno oblikovanih na-
čelih zbiralcev in je GNI dobil v obdelavo posneto 
gradivo, popisano po priloženih zapisnikih. Sode-
lavci GNI – M. Klobčar, M. Kovačič, M. Pisk, U. 
Šivic in R. Vrčon – so pesemsko gradivo in nekaj 
inštrumentalnih melodij transkribirali in notografi-
rali (123). Čeprav je objava gradiva v začetku predvi-
devala samo izbor, so se vodje projekta v Kulturnem 
centru Lojze Bratuž odločili za objavo celotnega gra-
diva. Knjiga z naslovom Je žalostna, ma je liepa ta 
pesem / E triste, ma bella questa canzone je urejena, 
kot so jo zasnovali v KC Lojze Bratuž. M. Klobčar 
in U. Šivic sta prispevali uvodni besedili. Sodelavci 
GNI, ki so sodelovali v projektu, so najznačilnejše 
in najbolj kakovostne primere posnetega gradiva iz-
brali za zgoščenko, D. Kunej in P. Vendramin pa sta 
izdelala matrico. 14. 12. sta bili knjiga in zgoščenka 
javno predstavljeni. 

Register nesnovne dediščine
Nosilec ciljnega raziskovalnega projekta: dr. N. Kri-
žnar.
Sodelavki: M. Klobčar, U. Šivic.
Izdelan je bil seznam pojmov (ljudsko petje, ljudske 
pesmi, ljudski inštrumenti, društva, prireditve), ki 
bodo v nadaljnjem poteku predstavljeni kot primerni 
za končni register.

Organizacijska enota Kulturna dediščina
D. Kunej, A. Serec Hodžar, G. Strle, U. Šivic, P. Ven-
dramin in R. Vrčon so vključeni v Infrastrukturno 
skupino ZRC SAZU Naravna in kulturna dediščina 
(vodja: dr. Helena Dobrovoljc) oziroma v njeno or-
ganizacijsko enoto Kulturna dediščina (vodja: mag. 
Jernej Mlekuž), kjer so opravljali tehnično in stro-
kovno pomoč pri programih in projektih Glasbeno-
narodopisnega inštituta.
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Terensko delo ( v okviru programa in projektov)
Sodelavci (M. Klobčar, M. Kovačič, D. Kunej, R. 
Kunej, M. Pisk, M. Ramovš, U. Šivic) so opravili 
47 terenskih snemanj in posneli skupaj 555 zvočnih 
enot pesmi in inštrumentalnih melodij ter 420 minut 
različnih etnomuzikoloških, etnokoreoloških in dru-
gih etnoloških podatkov. Terenske raziskave so do-
kumentirali s fotografijami (1235) in video snemanji 
(1300 minut). Raziskovalno delo je potekalo v krajih: 
Artiče, Bila (Italija), Boršt (Italija), Bornheim (Nem-
čija), Brenig (Nemčija), Brezje, Chiari (Italija), Ders-
dorf (Nemčija), Destrnik, Dobje, Dolina (Italija), Do-
vže, Globel pri Sodražici, Golo Brdo, Gornje Cerovo, 
Gradišče na Kozjaku, Hrušica, Kamnik, Kras (Ita-
lija), Krašnja, Krivčevo, Laško, Mačkolje (Italija), 
Morsko, Obrov, Olimje, Osluševci, Parož, Perudina, 
Podpeč, Podutana (Italija), Podvelka, Ponikve, Pre-
beneg (Italija), Prevoje, Ravanca (Italija), Rheinbrohl 
 (Nemčija), Rošnja, Slovenska Bistrica, Slovenski Ja-
vornik, Spodnji Dolič, Šentvid pri Stični, Šmartno 
ob Paki, Šmartno v Goriških brdih, Štandrež (Itali-
ja), Tolmin, Videm/Dobrepolje, Vitanje, Vrzdenec, 
Vuhred, Waldorf (Nemčija), Zg. Leskovec in Zreče.

drugo delo in dejavnosti

M. Golež Kaučič•  je skupaj z G. Strletom in 
Matijo Maroltom pripravila temeljni raziskovalni 
projekt EtnoKatalog: pridobivanje semantičnih 
opisov ljudske pesmi in glasbe na podlagi melo-
dične in metro-ritmične analize, ki ga bo tudi vo-
dila. Prva faza ocenjevanja je bila pozitivna, zato 
je bil projekt sprejet v drugo fazo. Skupaj s so-
delavci je pripravila temeljni raziskovalni projekt 
Raziskave žanrskega, tipološkega in strukturnega 
opredeljevanja folklornega gradiva, ki je bil spre-
jet v financiranje. S pomočjo sodelavcev, zlasti D. 
Kuneja je napisala zaključno poročilo za aplika-
tivni raziskovalni projekt Folkloristične raziska-
ve starejšega slovenskega ljudskega zvočnega 
izročila in letno poročilo za temeljni raziskoval-
ni projekt Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih 
pojavov. Kot mednarodna ocenjevalka znan-
stvenih projektov in programov, registrirana pri 
Ministrstvu za znanost in visoko šolstvo, je napi-
sala recenziji češkega projekta Zdenka Jelínková 
(1920–2005). On the Paths of Folk Dance in bol-
garskega Bulgarian Literary Modernism within 
the context of European Cultural Heritage. Kot 
članica predsedstva mednarodne organizacije 
za raziskovanje etnologije in folklore (Société 
Internationale d'Etnologie et de Folklore) se je 
17. 11. udeležila znanstvenega sestanka, ki je 
potekal v organizaciji Meertensovega inštituta 
v Amsterdamu. K sodelovanju je bila povablje-
na še za štiri leta in bila določena za lobistko pri 

EU projektih in programih. Je podpredsednica 
Mednarodne komisije za raziskovanje balad – 
Kommision für Volksdichtung (SIEF) in se je 2. 
9. udeležila znanstvenega sestanka te komisije, za 
podpredsednico je bila izvoljena še za nadaljnjih 5 
let. Je predsednica Uredništva za mednarodne ob-
jave del raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU 
v sodelovanju z založbo Peter Lang, članica ure-
dniškega odbora zbornika Inštituta za slovensko 
narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta 
ZRC SAZU »Traditiones«, članica Komisije za 
letopis ZRC SAZU za leto 2007, članica Komisije 
za Evropsko jezikovno priznanje (Center RS za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja 
in usposabljanja), članica Znanstvenega sveta 
podiplomskega programa »Interkulturni študiji 
– primerjalni študij idej in kultur« (Univerza v 
Novi Gorici in ZRC SAZU), koordinatorka štu-
dijskega modula »Slovenske študije – tradicija in 
sodobnost« v okviru podiplomskega programa 
»Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in 
kultur« (Univerza v Novi Gorici in ZRC SAZU) in 
članica znanstvenega in organizacijskega odbora 
mednarodnega projekta »Sv. Martin Tourski« in 
mednarodnega simpozija z naslovom »Evropska 
kulturna pot sv. Martina Tourskega, evropske 
osebnosti, simbola skupne vrednote medseboj-
ne delitve«, ki je bil med 11.–13. 10. v Slovenski 
Bistrici, kjer je 12. 10. vodila t. i. narodopisno-
književno sekcijo.
M. Klobčar•  je članica uredniškega odbora 
zbornika Inštituta za slovensko narodopisje in 
Glasbenonarodopisnega inštituta »Traditiones«. 
Kot članica izvršnega odbora Slovenskega etnolo-
škega društva je uvedla prireditve na temo »Živeti 
z dediščino«. V okviru tega ciklusa je pripravila v 
Atriju ZRC prireditev z naslovom Delo in pesem 
kot dediščina. V njem je ob pogovoru s članicami 
»Skupine za ohranjanje naravne in kulturne de-
diščine« KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja 
in s »Pevci ljudskih pesmi« iz Krašnje skušala 
izluščiti ozadje in probleme oživljanja dediščine, 
kot sta pletenje slamnatih kit in petje pesmi, po-
vezanih z druženjem ob tem delu. 3.–4. 12. se je 
udeležila posvetovanja Ljubljana – mesto medkul-
turnega dialoga in sodelovala kot moderatorka
M. Kovačič•  je skupaj z U. Šivic organizirala in 
pripravila prireditev »Zajuckaj in zapoj«, ki je bila 
7. 9. v Atriju ZRC. V njej so bila ob pihalni godbi 
iz Frajnhajma na Pohorju predstavljena nekatera 
manjša glasbila. Od 8. do 15. 7. se je udeležila 
»Mednarodne 11. poletne šole vizualnega« v Novi 
Gorici, kjer sta skupaj z U. Šivic tudi predstavili 
svoj filmski izdelek. 20. 7. pa je sama vodila de-
lavnico Ljudska glasbila v okviru »Raziskovalnih 
igric ZRC SAZU«. 
d. Kunej•  je skupaj z M. Golež Kaučič, M. Kovačič 
in U. Šivic sodeloval pri pripravi in izvedbi 
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nakupa velike investicijske opreme. Pripravil je 
razpis za tehničnega sodelavca in sodeloval pri 
razgovorih z izbranimi kandidati ter nato uvajal 
novega tehničnega sodelavca v delo z arhivskimi 
zvočnimi zbirkami. Posnel je skladbe, obdelal 
posnetke, montiral gradivo in izdelal matrico za 
CD Pesem godal (skladatelj J. Strajnar, izvajalci 
člani Godalnega kvarteta Camerata Labacensis). 
Za razstavo Predgrad in Predgrajci, ki jo je pri-
pravil Pokrajinski muzej Kočevje (otvoritev 13. 
7.), je presnel, obdelal in digitaliziral izbrano 
zvočno gradivo iz arhiva GNI. Presnel, obdelal 
in montiral je izbrano zvočno gradivo iz arhiva 
GNI za objavo na zgoščenki z delovnim naslovom 
Notranjsko starožitje, ki jo pripravlja L. Jenče. Za 
različne uporabnike je presnel zvočno gradivo iz 
arhiva GNI (70 enot gradiva v skupnem trajanju 
okoli 4 ure in pol za osem uporabnikov). Od 26. 
3.–3. 4. se je udeležil mednarodnega simpozija 
The 100th anniversary of the establishment of the 
modern folk music collection initiated by Béla 
Bartók and Zoltán Kodály, ki so ga organizirali 
European Folklore Institute, Hungarian National 
Commission for UNESCO in Institute for 
Musiology pri Hungarian Academy of Sciences, 
Budimpešta, 26. 10. pa v Zagrebu mednarodne-
ga strokovnega posvetovanja Audiovizualna 
građa i nasljeđe ob UNESCO svetovnem dnevu 
AV dediščine. Na obeh je aktivno sodeloval na 
različnih okroglih mizah in diskusijah. Je taj-
nik Tehničnega komiteja pri IASA (Technical 
Committee, International Association of Sound 
and Audiovisual Archives) in se je od 15.–20. 
9. udeležil letne konference IASA Building and 
Archive for the Future v Rigi (Latvija), kjer je v 
prvih dneh pripravil sestanek tehničnega komite-
ja, na njem poročal o letošnjih aktivnostih in pisal 
zapisnik srečanja; o delu tehničnega komiteja in 
o zaključkih delovnega srečanja je 20. 9. poročal 
na zboru članov IASA. Je član ekspertne delovne 
skupine za pripravo »Enotnih tehnoloških zahtev 
za avdiovizualno področje« pri Arhivu Republike 
Slovenije, član Strokovne programske komisije za 
folklorno dejavnost pri Javnem skladu Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti, član izpitne 
komisije JSKD za podelitev naziva Strokovni 
vodja folklorne skupine, član upravnega odbora 
KD Folk Slovenija, član Slovenskega društva za 
akustiko (SDA) in član Društva restavratorjev 
Slovenije (DRS).
R. Kunej•  je članica uredniškega odbora 
Folklornika, glasila Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti, ki je namenjeno poustvarjalcem 
ljudskega izročila.
u. Šivic•  je skupaj z M. Kovačič organizirala in 
pripravila prireditev Zajuckaj in zapoj ter zanjo 
napisala vezno besedilo. Od 8. do 15. 6. se je ude-
ležila »Mednarodne 11. poletne šole vizualnega« v 

Novi Gorici, kjer sta skupaj z M. Kovačič izdelali 
in predstavili film Mene me neki šraufa. Je člani-
ca upravnega odbora Slovenskega muzikološkega 
društva in Delovne skupine za ljudsko glasbeno 
dediščino pri KD Glasbena matica.
G. strle•  je bil od 2.–6. 4. na konferenci CAA 
2007 Computer Applications and Quantitative 
in Archaeology Metodhs: Layers of perception. 
Advanced technological means to illuminate the 
past, ki je potekala v Berlinu. Sodeloval je na 
konferenci in sestanku partnerjev evropske mreže 
odličnosti EPOCH Network of Excellence, katere 
partner je tudi GNI ZRC SAZU. Dogovarjal se je 
o morebitnih novih sodelovanjih, saj se EPOCH v 
letu 2008 zaključi.
M. terseglav•  je svetoval pri nastajanju zgoščenke 
z notranjskimi ljudskimi pesmimi, ki jo pripravlja 
Ljoba Jenče, ter pri projektu o stanovskih ljud-
skih in ponarodelih pesmih, ki ga je pripravljala 
TV Ljubljana. Je urednik zbirke »Folkoristika«, 
za katero je pregledal dva rokopisa (avtorja U. 
Šivic in D. Kunej), član uredniškega odbora 
zbornika Inštituta za slovensko narodopisje in 
Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU 
»Traditiones« in član mednarodnega uredniškega 
odbora hrvaške revije za etnologijo in folkloristi-
ko »Narodna umjetnost«. Je predsednik Komisije 
za Murkove nagrade pri Slovenskem etnološkem 
društvu, član Komisije za podeljevanje Štrekljevih 
nagrad pri Občini Komen, član Odbora za folklo-
ro pri Svetovnem slavističnem kongresu in član 
International Organization of Folklore (IOF) na 
Dunaju.
Sodelavci Glasbenonarodopisnega inštituta so • 
gradivo in nasvete posredovali vsem, ki so to 
potrebovali za znanstveno, pedagoško, kulturno-
prosvetno ali umetniško delo. Kot intervjuvanci 
so sodelovali v različnih glasilih, radijskih in 
televizijskih oddajah. Za ugotavljanje sedanjega 
življenja ljudskih pesmi, glasbe in plesa ter spre-
memb, ki jih prinaša sodobnost, so spremljali 
različne prireditve, na katerih so nastopali pevci, 
godci in folklorno-plesne skupine, ki gojijo dedi-
ščino domačih krajev, in bili po naročilu »Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti« tudi njihovi 
ocenjevalci.

znanstveni sestanKi

Glasbenonarodopisni inštitut je bil soorganizator 
mednarodnega simpozija z naslovom Evropska kul-
turna pot sv. Martina Tourskega, evropske osebno-
sti, simbola skupne vrednote medsebojne delitve, ki 
je potekal od 11.–13. 10. v Slovenski Bistrici. Tema 
simpozija je bila: prehod sv. Martina čez Slovenijo in 
razvoj čaščenja sv. Martina v Srednji Evropi. Simpo-
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zij je bil zastavljen interdisciplinarno in je vključe-
val naslednje znanstvene panoge: arheologijo, etno-
logijo, teologijo, umetnostno zgodovino, filozofijo 
in zgodovino, poleg slovenskih raziskovalcev so na 
njem sodelovali še raziskovalci iz Hrvaške, Italije, 
Francije, Avstrije in Madžarske.

KnjiŽniCa

Inštitutska knjižnica (4206 enot) je priročna, pred-
vsem za potrebe sodelavcev, in urejena po petih vse-
binskih področjih (slovenske zbirke, tuje zbirke, do-
mača strokovna literatura, tuja strokovna literatura, 
priročniki in dopolnilna ter primerjalna literatura) z 
avtorskim in stvarnim katalogom. V letu 2007 je bilo 
za knjižnico pridobljenih 124 enot.

PuBliKaCije inštituta

Traditiones 36/1, 2 (2007).•  Zbornik Inštituta za 
slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega 
inštituta ZRC SAZU. Glavna urednika Jurij 
Fikfak in Ingrid Slavec Gradišnik.
Slovenske ljudske pesmi, 5. knjiga: pripovedne • 
pesmi. Avtorji in uredniki M. Golež Kaučič, M. 
Klobčar, Z. Kumer, U. Šivic, M. Terseglav; osta-
li avtorji: T. Jakop, M. Kovačič, B. Perovšek, F. 
Petek, M. Marty, J. Strajnar, V. Tucovič, R. Vrčon. 
Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, 955 
str. 
Slovenske ljudske pesmi V: družinske pri-• 
povedne pesmi. Zvočna zgoščenka Iz arhiva 
Glasbenonarodopisnega inštituta. Avtorji in iz-
bor zvočnega gradiva iz arhiva Glasbenonarodo-
pisnega inštituta so pripravili M. Golež Kaučič, 
U. Šivic, D. Kunej; spremna beseda M. Golež 
Kaučič; priprava in zvočna obdelava izbranega 
gradiva D. Kunej; oblikovanje M. Žalik Huzjan. 
Urednik D. Kunej. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU: 2007. - 1 CD: stereo.
Regiment po cesti gre = The regiment is on • 
the march. Zvočna zgoščenka iz zbirke Iz ar-
hiva Glasbenonarodopisnega inštituta. Avtorji 
zgoščenke in izbor zvočnega gradiva iz arhiva 
Glasbenonarodopisnega inštituta so pripravili M. 
Golež Kaučič, M. Klobčar, D. Kunej, U. Šivic, M. 
Pisk, M. Ramovš; avtorica dodatnega besedila M. 
Klobčar; priprava in zvočna obdelava izbranega 
gradiva D. Kunej; grafična oblikovalka M. Žalik 
Huzjan. Urednik D. Kunej. Ljubljana: ZRC SAZU, 
Založba ZRC: = SRC SASA, ZRC Publishing, 
cop. 2007. 1 CD (56 min, 23 sek), stereo.

mednarodno sodelovanje

Phonogrammarchiv pri Österreichische Akademie • 
der Wissenschaften na Dunaju, Avstrija. 
Institut für Volksmusikforschung na Dunaju, • 
Avstrija. 
Österreichisches Volksliedwerk na Dunaju, • 
Avstrija. 
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, • 
Avstrija. 
Slovenski narodopisni inštitut »Urban Jarnik« v • 
Celovcu, Avstrija. 
Univerza v Udinah/Vidnu (Università degli • 
Studi di Udine), Italija. Soorganizacija pri pri-
pravi mednarodnih EU projektov Authenticity in 
Digital Audio Documents (AUDIO) / Avtentičnost 
v digitalnih zvočnih dokumentih v okviru raz-
pisa Cultura 2007 in Solution for Access and 
Model of Usability in Education digital Libraries 
(SAMUEL) / Solucija dostopnosti in model upo-
rabnosti v izobraževalnih digitalnih knjižnicah v 
okviru razpisa eContentplus (D. Kunej).
Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica, Italija.• 
Institut ruskoj literaturi »Puškynski dom« v Sankt • 
Peterburgu, Rusija. 
Etnologicky ústav Akademie vĕd ČR v Pragi, • 
Češka. 
Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislavi, Slovaška. • 
Instytut Sztuky Pan v Varšavi, Poljska. • 
Institut za etnologiju i folkloristiku v Zagrebu, • 
Hrvaška. 
Ethnographical Institute of Hungarian Academy • 
of Sciences ter Akademiai Kisebbeskutato 
Muehelly v Budimpešti, Madžarska. Sodelovanje 
z Muzikološkim inštitutom pri pripravi medna-
rodnega projekta Music and dance as intangible 
cultural heritage. Local knowledge – local iden-
tity / Glasba in ples kot nesnovna kulturna dedi-
ščina v okviru programa “Norveški mehanizem” 
z naslovom Research cooperation for establishing 
a knowledgebase network of European traditio-
nal dance and music heritage / Raziskovalno so-
delovanje pri osnovanju mrežne baze znanja na 
področju ljudske plesne in glasbene dediščine (M. 
Golež Kaučič).
Golda Meir Library, Milwaukee/Wisconsin, • 
ZDA. 
Mednarodno združenje zvočnih arhivov (IASA • 
– International Association of Sound and 
Audiovisual Archives).
Mednarodno združenje za posnete zvočne zbirke • 
(ARSC). 
Mednarodno združenje tonskih mojstrov (AES). • 
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oBisKi na inštitutu

Ivo Zupanič, učitelj tehničnega pouka na OŠ • 
Cirkulane; 12. 1.: pogovor o ljudskih glasbilih, 
predvsem trstenkah in njihovi izdelavi ter vklju-
čevanju v pouk v osnovni šoli.
Rupert Gole, župan občine Šentrupert, 29. 1.: po-• 
govor o morebitni skupni pripravi in objavi zgo-
ščenke z zvočnimi primeri ljudske glasbe iz oko-
lice Šentruperta.
Barbara Riman, etnomuzikologinja z Reke, • 
Hrvaška, 10. 3.: konzultacije o raziskovanju 
Slovencev v Gorskem kotarju, pogovor o inšti-
tutskem gradivu in načinu terenskega dela oz. 
snemanja.
Viljena Devetak, Kristina Di Dio, Franka Žgavec • 
iz Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici, Italija, 
21. 3., 25. 6.: pogovor o sodelovanju in skupnem 
delu pri izvedbi projekta Ljudsko izročilo Goriške 
v besedi in glasbi (INTERREG III A).
Mag. Igor Cvetko, kustos za duhovno kulturo v • 
Slovenskem etnografskem muzeju, 30. 5., 21. 6. 
idr.: strokovno sodelovanje pri pripravi gradiva za 
razstavo Zvoki Slovenije: od ljudskih godcev do 
Avsenikov.
Prof. dr. Anton Ogorelec, upokojeni predavatelj s • 
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 
11. 7.: pogovor o starih ploščah (78 o/min), njiho-
vem presnemavanju, restavriranju, arhiviranju in 
obdelavi. Predstavitev zvočnega arhiva GNI ter 
načina arhiviranja, sistemiziranja in zaščite zvoč-
nega gradiva.
Tommy Sjöberg, etnomuzikolog in član IASA TC, • 
Svenskt Visarkiv v Stockholmu, Švedska,. 12. in 
13. 7.: ogled in predstavitev zvočnega arhiva GNI 
ter načina arhiviranja, sistemiziranja in zaščite 
zvočnega gradiva. Pogovor o terenskem snemanju 
ljudske glasbe.
Dr. Matija Marolt, sodelavec Fakultete za raču-• 
nalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, 10. 
8., 12. 10. idr.: dogovori in izpeljava sodelovanja 
pri projektu ETNOMUZA.
Brane Šmid, umetniški vodja AFS Ozara Kranj, • 
16. 10.: pogovor o najstarejših zvočnih posnetkih 
iz Gorenjske v arhivu GNI in morebitna uporaba 
tega gradiva pri nastopih folklorne skupine.
David Verbuč, sodelavec Radia Študent, 17. 10. • 
idr.: dogovor o skupni pripravi terenskega zvoč-
nega gradiva, ki ga je posnel D. Verbuč, za objavo 
na zgoščenki. 
Janez Dovč, 6. 11.: pogovor in pomoč pri izbiri • 
ljudskega gradiva za pripravo priredb.
Igor Longyka, Glasbena Matica, 6. 11.: pogovor o • 
starih ploščah (78 o/min), njihovem presnemava-
nju, restavriranju, arhiviranju in obdelavi. Izdelan 
je bil presnetek ene od plošč skladatelja Saše 

Šantla za razstavo, pri pripravi katere je sodeloval 
I. Longyka.
Dr. Jose Joaqim Dias Marques, Univerza v • 
Algarvi, Portugalska, 3.–8. 11: seznanitev z delom 
inštituta. Gost je imel predavanji: Folk Balladry 
in Portugal / Raziskovanje in petje balad na 
Portugalskem, Mala dvorana ZRC, 5. 11. (v okvi-
ru Historičnega seminarja in podiplomskega mo-
dula Slovenske študije) in The Legend of Organ 
Theft in Portugal in a Comparative Perspective 
/ Legenda o tatu človeških organov v primerjal-
ni perspektivi, Oddelek za etnologijo in kulturno 
antropoligijo Filozofske fakultete, 6. 11. (v okviru 
Teoretskega seminarja).
Mojca Grabnar iz Arhiva Republike Slovenije, 9. • 
11.: pogovor o statusu Zvočnega arhiva GNI, nje-
govi strukturi delovanja in o izvajanju arhivskih 
aktivnosti z dokumentarnim in arhivskim gradi-
vom GNI.
Ljoba Jenče, 19. 11.: poslušanje izbranega zvočne-• 
ga gradiva iz arhiva GNI za morebitno objavo na 
zgoščenki z delovnim naslovom Notranjsko sta-
rožitje, ki jo pripravlja L. Jenče.
Prof. dr. Svanibor Pettan s Filozofske fakultete • 
Univerze v Ljubljani, 23. 11.: pogovor o sodelo-
vanju GNI pri pripravi simpozija ob ustanovitvi 
Študijske skupine za aplikativno etnomuzikologi-
jo v okviru ICTM, ki bo julija 2008 v Ljubljani.
Prof. dr. Cengiz Aydin, doc. dr. Mehmet Öcal • 
Özbilgin, Ferruh Özdinçer, Emir Cenk Aydin in 
Abdurrahim Karademir iz Ege University, State 
Turkish Music Conservatory, Turkish Folk Dance 
Department, 2.–6. 12.: navedeni so se v okvi-
ru njihovega projekta ustanavljanja folklornega 
muzeja v Izmirju seznanjali z aspekti slovenske 
ljudske kulture, s posebnim poudarkom na glas-
bi in plesu, z delovanjem in raziskovalnimi cilji 
inštituta. Seznanili so se z organizacijo in delova-
njem Glasbenonarodopisnega inštituta (M. Golež 
Kaučič, 3. 12.) in s predstojnico posneli intervju o 
inštitutu, delu, raziskavah in usmeritvah v priho-
dnje (4. 12.), s slovensko ljudsko inštrumentalno 
glasbo in izdelovalcem inštrumentov D. Korošcem 
(M. Kovačič, 4. 12.), z akustičnimi značilnostmi 
ter načini igranja na nekatera preprosta ljudska 
glasbila, z zvočnim arhivom GNI ter načinom ar-
hiviranja, sistemiziranja in zaščite zvočnega gra-
diva (D. Kunej, 5. 12.). Skupno terensko delo (z R. 
Kunej) je obsegalo obisk izdelovalke narodnih noš 
ge. Mojce Berce iz Selc pri Železnikih (3. 12.), iz-
delovalca diatoničnih harmonik Janeza Železnika 
iz Vrzdenca (4. 12.), seznanitev z našo plesno 
tradicijo v sodobnosti z obiskom folklornih sku-
pin AFS France Marolt iz Ljubljane (3. in 6. 12.) 
in FS KUD Triglav v Slovenskem Javorniku pri 
Jesenicah (4. 12.). Gostje so obiskali še Slovenski 
etnografski muzej (5. 12.).
Mag. Tatjana Rezec Stibilj in mag. Alojzij Tršan • 
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iz Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu 
Republike Slovenije, 10. 12.: ogled in predstavitev 
zvočnega arhiva GNI ter načina arhiviranja, sis-
temiziranja in zaščite zvočnega gradiva. Pogovor 
o sodelovanju pri zaščiti in arhiviranju filmskega 
gradiva GNI in morebitnem skupnem projektu 
priprave dveh filmov ob 75. obletnici inštituta.
Anja Gašperlin, študentka Filozofske fakultete • 
Univerze v Ljubljani, 11. 12.: pogovor in analiza 
njenega članka Kdo je Martin v slovenskem pro-
storu? Vpliv svetega Martina na književnost.
Mojca Kreft iz Slovenskega gledališkega muzeja, • 
več obiskov: dogovori in izpeljava sodelovanja – 
arhiviranja njihovega zvočnega gradiva pri nas. 
Simon Golobič, več obiskov: pogovor o starih plo-• 
ščah (78 o/min), njihovem zbiranju, presnemava-
nju, restavriranju, arhiviranju in obdelavi.
Obiski študentov rednega in izrednega študija • 
etnologije in kulturne antropologije na univerzah 
v Ljubljani in Kopru, predstavitev zgodovine in 
dela Glasbenonarodopisnega inštituta.

doKtorsKa in magistrsKa dela

drago Kunej• : Optimalno predvajanje, restavrira-
nje in uporaba prvih slovenskih etnomuzikoloških 
zvočnih zapisov. Akademija za glasbo Univerze v 
Ljubljani; Ljubljana, 18. 5.–doktorska disertacija.
Rebeka Kunej• : Štajeriš na Slovenskem – etnoko-
reološki in plesno-antropološki vidiki. Fakulteta 
za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici; 
Ljubljana, 17. 12.–doktorska disertacija. 

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

Marjetka Golež Kaučič
Ali se je Riba Faronika res vrnila v Podmelec.•  
Avtorska radijska oddaja iz serije Slovenska ze-
mlja v pesmi in besedi, Radio Slovenija, 1. pro-
gram, 23. 2.
Pilgrimiges, pilgrims, and pilgrimage sites in • 
Slovenian folk song and contemporary literature / 
Romanje, romarji in romarske poti v slovenskem 
ljudskem izročilu in sodobni literaturi. Referat 
na 37. mednarodni konferenci balad »Voicing 
Subcultures: Songs of People on the Move and 
in the Margins«, Balmacara / Kyle of Lochals, 
Škotska, 1. 9.
Slovenske ljudske pesmi V.•  Predstavitev knjige 
in zgoščenke na tiskovni konferenci, Atrij ZRC 
SAZU, Ljubljana, 14. 11.
Slovenske ljudske pesmi V.•  Predstavitev knjige in 

zgoščenke v Kulturnih drobtinicah, 2. program, 
Radio Slovenija, 14. 11.
Slovenske ljudske pesmi V.•  Predstavitev knjige 
in zgoščenke za oddajo o kulturi na 1. programu 
Radia Slovenija in v Kulturi Radia Slovenija, 14. 
11.
Znanstveni korpus Slovenske ljudske pesmi v • 
izdaji GNI ZRC SAZU in Slovenske matice ter 
zgoščenke Iz arhiva GNI. Predstavitev knjige in 
zgoščenke (skupaj z U. Šivic in M. Terseglavom) v 
oddaji Odprti termin 3. programa Radia Slovenija, 
7. 12.

Marija Klobčar
Kresne pesmi na Slovenskem. • Vabljeno predava-
nje na Mednarodnem simpoziju o slovenski ljud-
ski pesmi, Prebold, 20. 1.
Prepoznavnost Slovencev v vojaških ljudskih pe-• 
smih. Predavanje v dvorani Frančiškanskega sa-
mostana v Kamniku, Kamnik, 26. 4.
Itinerant Singers in Slovenia / Potujoči pevci na • 
Slovenskem. Referat na 37. mednarodni konferen-
ci balad »Voicing Subcultures: Songs of People on 
the Move and in the Margins«, Balmacara / Kyle 
of Lochals, Škotska, 1. 9.
Delo in pesem kot dediščina. • Vodenje etnološkega 
večera iz tematskega sklopa »Živeti z dediščino« 
v organizaciji Slovenskega etnološkega društva, 
Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 12. 12.
Je žalostna, ma je liepa ta pesem: ljudsko izroči-• 
lo v besedi in glasbi = È triste, ma bella questa 
canzone : il tramandare popolare - tradizione 
orale e musicale. Predstavitev knjige z zgoščen-
ko, Kulturni center Lojze Bratuž v Gorici, Italija, 
14. 12.

Mojca Kovačič
Reconsideration of some folk music research po-• 
stulates: the case of pritrkavanje. / Pretehtanje 
nekaterih raziskovalnih postulatov v ljudski glas-
bi: primer pritrkavanja. Referat na simpoziju 
Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo 
(ICTM), Dunaj, Avstrija, 6. 7.
Pritrkavanje• . Oddaja v odmoru za EBU prenos 
koncerta iz Poljske; urednica: Veronika Brvar, 3. 
program Radia Slovenija, 5. 2.
Porabje• . Oddaja v odmoru za EBU prenos kon-
certa iz Madžarske; urednica: Veronika Brvar, 3. 
program Radia Slovenija, 26. 2.
Lokalno, nacionalno ali globalno v pritrkava-• 
nju. Predavanje v okviru Teoretskega seminarja 
na Oddelku za etnologijo in kulturno antropolo-
gijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
Ljubljana, 23.10.
Slovenska ljudska inštrumentalna glasba• . 
Predavanje v okviru predmeta Etnomuzikologija 
na Akademiji za glasbo in Oddelku za muziko-

Poro_07_06.indd   108 18.6.2008   11:43:44



GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT

109

logijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
Ljubljana, 7. 12.

drago Kunej
Slovenska ljudska inštrumentalna glasba.•  
Predavanje na začetnem seminarju JSKD za vodje 
odraslih in otroških folklornih skupin, Ljubljana, 
20. 1.
Slovenska ljudska otroška glasbila.•  Predavanje 
na začetnem seminarju JSKD za vodje otroških 
folklornih skupin, Ljubljana, 20. 1.
Slovenska ljudska vokalna glasba.•  Predavanje na 
začetnem seminarju JSKD za vodje odraslih in 
otroških folklornih skupin, Ljubljana, 21. 1.
Glasbena dediščina Primorske• . Predavanje na na-
daljevalnem seminarju JSKD za vodje folklornih 
skupin, Tolmin, 10. 3.
Diatonična harmonika in ljudska glasba.•  
Predavanje za učitelje diatonične harmonike v 
glasbenih šolah, organiziral Zavod RS za šolstvo, 
Ljubljana, 21. 4.
Intervju z dr. Brunom Ravnikarjem v ciklu Naš • 
Etnomuzikolog, 7. večer z osebnostjo iz sveta 
slovenske enomuzikologije. Ljubljana, Slovenske 
etnografski muzej, 12. 6.
EU projekt•  Preservation and On-line Fruition of 
the Audio Documents from the European Archives 
of Ethnic Music in vloga GNI v njem. Predavanje 
s predstavitvijo projekta, v organizaciji SCCA – 
Ljubljana, Zavod za sodobno umetnost, Kulturna 
stična točka v Sloveniji, Ljubljana, 3. 7.
Izdelava in uporaba ljudskih glasbil – trstenke.•  
Predavanje in praktična delavnica, organiziral 
Zavod Vrbov log, Leskovec pri Krškem, 17. 11.
Basovska glasbila v slovenski ljudski glasbi.•  
Predavanje in praktična delavnica na seminar-
ju JSKD za godce in vodje folklornih skupin, 
Ljubljana, 24. 11.
Slovenska ljudska glasbila.•  Televizijska oddaja Na 
zdravje, predvajano na 1. programu TV Slovenija 
24. 11., ponovitev 25. 11.
Prvi posnetki ljudske glasbe na Slovenskem.•  
Predavanje (hkrati habilitacijsko) v okviru pred-
meta Etnomuzikologija na Akademiji za glasbo 
in Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 30. 11.

Rebeka Kunej
Slovenski ljudski plesi.•  Predavanje s praktičnim 
delom (skupaj z M. Ramovšem) na »Začetnem 
seminarju za vodje odraslih folklornih skupin« v 
organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti, Ljubljana, 21. 1.
Slovenski ljudski plesi.•  Predavanje s praktičnim 
delom (skupaj z M. Ramovšem) na »Začetnem 
seminarju za vodje odraslih folklornih skupin« v 
organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti, Ljubljana, 24. 2.

Intervju z Mirkom Ramovšem v ciklu Naš etnomu-• 
zikolog, 6. večer z osebnostjo iz sveta slovenske 
muzikologije. Ljubljana, Slovenski etnografski 
muzej, 6. 3.
Ljudski plesi Severne Primorske.•  Asistenca glav-
nemu predavatelju na nadaljevalnem seminarju 
za vodje folklornih skupin v organizaciji Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, Tolmin, 9.–11. 
3.
Slovenski ljudski plesi.•  Predavanje s praktičnim 
delom (skupaj z M. Ramovšem) na »Začetnem 
seminarju za vodje odraslih folklornih skupin« v 
organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti, Ljubljana, 17. 3.
Rezijanski ples.•  Asistenca glavnemu predavatelju 
na nadaljevalnem seminarju za vodje folklornih 
skupin v organizaciji Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti, Bovec, 19.–21. 10.
Ljudski ples in etnokoreologija na Slovenskem• . 
Predavanje v okviru predmeta Obča etnomuzi-
kologija na Oddelku za muzikologijo Filozofske 
fakultete in v okviru predmeta Etnomuzikologija 
na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, 
Ljubljana, 26. 10.

Marjeta Pisk
Podoba sv. Martina in martinovega v ljudskem • 
izročilu Goriških brd. Referat na »Evropskem 
simpoziju Slovenija in dežele srednje Evrope na 
Martinovi življenjski poti«, Slovenska Bistrica, 
12. 10.
Kontekst v raziskavah ljudskopesemske tradi-• 
cije: primer Goriških brd. Predavanje v okviru 
Teoretskega seminarja na Oddelku za etnologijo 
in kulturno antropologijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 25. 11.

Mirko Ramovš
Slovenski ljudski plesi.•  Predavanje s praktičnim 
delom (skupaj z R. Kunej) na »Začetnem seminar-
ju za vodje odraslih folklornih skupin« v organi-
zaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Ljubljana, 21. 1.
Slovenski ljudski plesi.•  Predavanje s praktičnim 
delom (skupaj z R. Kunej) na »Začetnem seminar-
ju za vodje odraslih folklornih skupin« v organi-
zaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Ljubljana, 24. 2.
Ljudski plesi Severne Primorske.•  Predavanje s 
praktičnim delom na nadaljevalnem seminarju 
za vodje folklornih skupin v organizaciji Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, Tolmin, 9.–11. 
3.
Slovenski ljudski plesi.•  Predavanje s praktičnim 
delom (skupaj z R. Kunej) na »Začetnem seminar-
ju za vodje odraslih folklornih skupin« v organi-
zaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
Ljubljana, 17. 3.
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Slovenski ljudski plesi za otroke.•  Seminar za vodje 
otroških folklornih skupin v organizaciji Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, Lendava, 26. 
5.
Rezijanski ples.•  Predavanje s praktičnim delom 
na nadaljevalnem seminarju za vodje folklornih 
skupin v organizaciji Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti, Bovec, 19.–21. 10.
Slovenski ljudski plesi. • Predavanje s praktičnim 
delom za študente Pedagoške fakultete Univerze 
v Ljubljani, Ljubljana, 26. 10.
Slovenski ljudski plesi Goričkega.•  Predavanje s 
praktičnim delom za člane folklornih skupin na 
Goričkem, Puconci, 1. 12.

urša Šivic
Violina v slovenski ljudski glasbi.•  Oddaja v od-
moru za EBU prenos koncerta iz Irske; urednica: 
Veronika Brvar, 3. program Radia Slovenija, 29. 
1.
Slovenske zimske kolednice.•  Oddaja v odmoru 
za EBU prenos koncerta iz Norveške; urednica: 
Veronika Brvar, 3. program Radia Slovenija, 19. 
2.
Slovenske zimske kolednice.•  Oddaja v odmoru za 
EBU prenos koncerta iz Irske; urednica: Veronika 
Brvar, 3. program Radia Slovenija, 20. 2.
Pust in ljudska glasba. • Oddaja v tematskem sklo-
pu na temo pusta; urednica: Veronika Brvar, 3. 
program Radia Slovenija, 5. 3.
Institutional policy and two streams of Slovenian • 
folk music / Institucionalna politika in dve sme-
ri slovenske ljudske glasbe Referat na simpoziju 
Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo 
(ICTM), Dunaj, Avstrija, 9. 7.
Ljudsko petje in pomanjkljivosti. • Predavanje v 
okviru državnega srečanja ljudskih pevcev in 
godcev v organizaciji JSKD, Tolmin, 10. 11.
Ljudsko petje.•  Vodenje seminarja v okviru držav-
nega srečanja ljudskih pevcev in godcev v organi-
zaciji JSKD, Tolmin, 10. 11.
Koledovanje na Slovenskem• . Predavanje v okvi-
ru predmeta Etnomuzikologija na Akademiji za 
glasbo in Oddelku za muzikologijo Filozofske fa-
kultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 7. 12.
Znanstveni korpus Slovenske ljudske pesmi v • 
izdaji GNI ZRC SAZU in Slovenske matice ter 
zgoščenke Iz arhiva GNI. Predstavitev knjige 
in zgoščenke (skupaj z M. Golež Kaučič in M. 
Terseglavom) v oddaji Odprti termin 3. programa 
Radia Slovenija, 7. 12.

Marko terseglav
Znanstveni korpus Slovenske ljudske pesmi v • 
izdaji GNI ZRC SAZU in Slovenske matice ter 
zgoščenke Iz arhiva GNI. Predstavitev knjige 

in zgoščenke (skupaj z M. Golež Kaučič in U. 
Šivic) v oddaji Odprti termin 3. programa Radia 
Slovenija, 7. 12.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

Gregor strle
Gostujoči raziskovalec na podiplomskem izobra-• 
ževanju na oddelku Filozofija – Kognitivna zna-
nost, Univerza v Lundu, Švedska, 1. 2.–31. 12.

PedagošKo delo

Marjetka Golež Kaučič
Ljudska in umetna pesem – folkloristični in • 
medbesedilni vidiki. Redna predavanja in semi-
narsko delo v okviru podiplomskega programa 
»Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in 
kultur«, modul Slovenske študije, ZRC SAZU in 
Univerza v Novi Gorici.

urša Šivic
Ljudska glasba• . Predavanja o ljudski glasbi pri 
predmetu Zgodovina glasbene umetnosti, v zim-
skem semestru 2007/08, Univerza v Novi Gorici 
(20 ur).

Marko terseglav
Folkloristika 2• . Predavanja na Oddelku za etnolo-
gijo in kulturno antropologijo Filozofske fakulte-
te Univerze v Ljubljani (2 uri tedensko).
Slovenska ljudska duhovna kultura. • Gostujoči 
profesor na Institut für Slawistik celovške univer-
ze, v zimskem semestru 2007/08 (30 ur).

mentorstvo

Marjetka Golež Kaučič je bila raziskovalna in pe-
dagoška mentorica doktorandki Rebeki Kunej in 
Mojci Kovačič, mentorica na podiplomskem študi-
ju mladi raziskovalki Marjeti Pisk in magistrandki 
Vladki Tucović – vsem z Univerze v Novi Gorici, 
ter somentorica študentki Jani Samsa s Fakultete za 
družbena vede Univerze v Ljubljani. 
Marija Klobčar je raziskovalna mentorica mladi 
raziskovalki Marjeti Pisk.

Poro_07_06.indd   110 18.6.2008   11:43:45



GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT

111

summarY

Scientific research work at institute of ethnomusi-
cology has followed research programme Folklotistic 
and Ethnological Research on Slovene Folk Culture, 
three thematically oriented research projects Rese-
arching the Bearers of Folk and Cultural Phenome-
na, Research of Genre, Typological and Structural 
Definitions of Folklore Material and Slovenian Folk 
Culture in the Process of Globalization (completed 
in 2007), applicative research project Folklore Re-
search on Early Recordings of Slovenian Folk He-
ritage, two research projects EthnoMuse: digital 
multimedia repository of the Slovene Folk Music and 
Dance Culture and Register of Untangible Herita-
ge, EU Network of Excellence EPOCH: Excellence 
in Processing Open Cultural Heritage and interna-
tional research project The folk tradition of Goriška 
/ Gorizia region in words and music (INTERREG 
III A) cooperation on editing of material for publi-
shing of lyrical and literary heritage from Goriška 
/ Gorizia region. The overall subject and mission of 
the programme and projects is systematic research 
of folk music and dance culture, investigating the 
origin, acquisition, communication and transforma-
tion of folk song, music and dance phenomenon with 
complemental scientific publications of the material 
and research commentaries associated with it. These 
scientific publications represent an insight into preci-
ous material to professionals from the field and also 
to general public, while our digital archive EthnoMu-
se offers an access to digital content to the resear-
chers. In frame of the programme, the 5th volume of 

the corpus Slovenian Folk Songs accompanied with 
an audio CD has been published, with focus on fa-
mily ballads, and a comprehensive treatise The Ste-
ierisch (štajeriš) in Slovenia – Ethnochoreological 
and Dance Anthropological Perspectives completed. 
CD Regiment po cesti gre / The Regiment Is on the 
March has been published, containing a booklet with 
introductory discussion and scientific commentaries, 
and 22 audio examples of military songs. Based on 
ongoing research the papers have been published and 
presented on national and international conferences 
and symposia. On 47 field recordings there were 
555 audio units of songs and instrumental melodi-
es recorded, and considerable amount of ethnomu-
sicological and ethnochoreological data gathered, 
including photo and video documentation. In sound 
archive, the systematic digitization of sound material 
on digital audio station continued, with simultaneous 
editing and archiving of new recordings.
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INŠtItUt ZA SlOvENSKO IZSElJENStvO 

dr. M. Drnovšek

dr. I. Gantar 
Godina

dr. J. Gombač

Š. Marinšek

dr. M. Lukšič - 
Hacin

znanstveni svet

Doc. dr. Irena Gantar Godina (predsednica), dr. Marjan 
Drnovšek, doc. dr. Marina Lukšič-Hacin, akad. prof. 
dr. Vasilij Melik, doc. dr. Mirjam Milharčič - Hladnik, 
akad. prof. dr. Janez Stanonik, dr. Janja Žitnik.

Personalna sestava

Predstojnica: doc. dr. Marina Lukšič - Hacin, višja 
znanstvena sodelavka.
Znanstveni svetniki: doc. dr. Irena Gantar Godina, dr. 
Marjan Drnovšek, dr. Janja Žitnik.
Višja znanstvena sodelavka: doc. dr. Mirjam Milhar-
čič - Hladnik
Znanstveni sodelavec: dr. Jure Gombač. 
Asistent z magisterijem: mag. Jernej Mlekuž.
Mlade raziskovalke: Kristina Toplak, Maša Mikola, 
Urška Strle. 
Asistentka: Mojca Vah.
Samostojna strokovna delavka: Špela Marinšek.

Sekcija za migracijske študije
Vodja: doc. dr. Mirjam Milharčič - Hladnik, višja 
znanstvena sodelavka. 

temeljne razisKave

Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljen-
stva
Vodja raziskovalnega programa: M. Drnovšek.
Sodelavci: I. Gantar Godina, J. Gombač, M. Lukšič 
- Hacin, Š. Marinšek, M. Mikola, M. Milharčič-Hla-
dnik, K. Toplak, Z. Žigon, J. Žitnik. 
Nadaljevale so se raziskave v okviru zastavljenih še-
stih sklopih, s poudarkom na: 
1) zgodovinski analizi odnosa izseljenskih in prise-
ljenskih okolij do Slovencev in potomcev v 19. in 20. 
stoletju (s posebnim poudarkom na Nemčiji (vestfal-
sko obdobje), Kočevarjih, krošnjarjih, sezonskem delu 
in atipičnih slovenskih intelektualcih v izseljenstvu), 
2) na reintegraciji slovenske izseljenske književnosti 
v matični prostor in vključenosti izseljenskih piscev 
v slovensko in nacionalne kulture novih domovin (s 
posebnim poudarkom na izseljenski književnosti in 

časopisju in begunskih izkušnjah zdomskih književ-
nikov), 3) na likovni ustvarjalnosti med izseljenci 
(npr. v Buenos Airesu z vidika prehoda iz etnično/
narodnega oz. lokalnega v transnacionalni umetni-
ški svet), 4) na raziskavah posameznikov in razvoju 
slovenskih skupnosti (s poudarkom na zgodbi Marie 
Prisland, Frana Radeščka in metodološko teoretič-
nih pristopih v raziskovanju migracijskih izkušenj), 
5) na analizah migracijskih situacij s poudarkom na 
kulturnih, identitetnih in socialnih vidikih ter prou-
čevanju pomena žensk/moških (z izpostavitvijo žen-
skih zgodb, normativnih vidikov in delovnih razmer 
v Zvezni republiki Nemčiji in dilem multikulturaliz-
ma), 6) na etničnih vidikih migracijskih procesov, 7) 
na prisilnih migracijah in begunstvu in 8) na priselje-
vanju in povratništvu. V letu 2007 sta izšli dve števil-
ki znanstvene revije Dve domovini /Two Homelands, 
št. 25 in 26.
Temeljni rezultat dela PS v letu 2007 je znanstvena 
monografija Historical and cultural perspectives on 
Slovenian migration (Migracije 14), Ljubljana: ZRC 
Publishing, 2007.

Izseljevanje Slovencev v Nemčijo 1880–1973 
Vodja projekta: M. Drnovšek
Sodelavke: M. Lukšič Hacin, Š. Marinšek, K. Toplak
Izvedene so bile posamezne obdelave pravne med-
državne zakonodaje z vidika medsebojnih pogodb o 
socialni in pravni zaščiti izseljencev/priseljencev iz 
Slovenije v Nemčijo v obravnavanem obdobju. Pou-
darek je na krošnjarstvu (s primerjavo belokranjskih 
in kočevskih krošnjarjev) kot najstarejše oblike mi-
gracij na Slovenskem v nemški prostor. Drugi temelj-
ni del je analiza novejših odnosov v evropskem pro-
storu (EU) glede na migracijsko politiko, vključno z 
deležem Nemcev, in obravnava umetniške dejavnosti 
med Slovenci v Nemčiji z arhivskimi, etnološkimi in 
kulturno antropološkimi pristopi. Analizirana so bila 
vestfalska pisma Janeza E. Kreka. Sredi 2007 se je 
projekt zaključil. Z zgodovinskega vidika bo izdelana 
monografija o Slovencih v Nemčiji, ki bo vzporedna 
in deloma zlita z rezultati dela z nemške strani (izid 
konec leta 2008).

Literarna in kulturna podoba priseljencev v Slove-
niji
Vodja projekta: J. Žitnik
Sodelavca: J. Mlekuž, Š. Marinšek
Raziskovalni projekt je bil junija zaključen. V za-
dnjem polletju projektnega dela so bila težišča razi-
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dr. M. Milharčič - 
Hladnik

mag. J. Mlekuž

K. Toplak

dr. J. Žitnik

skave na kulturnem položaju priseljencev, priseljen-
ski izkušnji v Sloveniji v luči integracijskih načel EU 
in Republike Slovenije ter na nadgradnji pridobljenih 
rezultatov o vlogi priseljenske jedi v okviru naciona-
lističnih vsebin v Sloveniji. Projekt je osvetlil različ-
ne vidike literarnega ustvarjanja priseljenskih piscev 
v Sloveniji in njihove vpetosti v slovenski kulturni 
prostor. Izdelana sta bila pregled in literarna analiza 
njihovih del, ki so izšla v knjižni obliki in revialnem 
tisku (največ v reviji Paralele). Poseben poudarek je 
bil na osvetlitvi položaja uveljavljenih in spregledanih 
priseljenskih avtorjev in na obravnavi njihove vloge 
v medkulturnem dialogu. Rezultati zadnjega dela raz-
iskave so predstavljeni v samostojnem znanstvenem 
sestavku v monografiji Historical and cultural per-
spectives on Slovenian migration (Ljubljana, 2007) 
ter v dveh izvirnih znanstvenih člankih v revijah Jo-
urnal of Ethnic and Migration Studies (2008) in Stu-
dia historica Slovenica (2007, v tisku). V marcu 2007 
so bili objavljeni tudi zgodnejši rezultati projekta, in 
sicer v članku vodje projekta z naslovom Cultural life 
of the immigrant community: factors of dynamics 
(Migracijske i etničke teme, 2006, letn. 22, št. 4). 

Slovenski izseljenci-ustvarjalci: glasniki slovenske 
znanosti in kulture v novem okolju 
Vodja projekta: I. Gantar Godina. 
Sodelavci: M. Milharčič-Hladnik, K. Toplak, Z. Žigon, 
Š. Marinšek. 
Junija se je zaključil temeljni projekt, v okviru katerega 
so raziskovalci uspeli osvetliti raznovrstno dejavnost 
slovenskih izobraženk/izobražencev ter umetnic/ume-
tnikov v obdobju do 1918 oz. do danes. V treh letih so 
obdelali dejavnosti številnih izseljencev v srednjevrop-
skih in jugovzhodnoevropskih deželah, (npr. na Če-
škem, na Hrvaškem, v Srbiji). Z doslej obdelanim gra-
divom je bilo mogoče prikazati idejne tokove srednje, 
vzhodne in jugovzhodne Evrope, ki so pri slovenskih 
izseljenih izobražencih vplivali na njihov odnos do 
vprašanja (južno)slovanske vzajemnosti, panslaviz-
ma in rusofilstva pa tudi do vprašanja odnosa sloven-
skih slovanofilov do judovskega vprašanja. Analize 
posamičnih idejnih smeri so bile predstavljene na več 
mednarodnih konferencah in objavljene tako v tujem, 
npr. Česke historicke studie, Brno, Migracijske i etnič-
ke teme, Zagreb, kot slovenskem tisku (Prispevki za 
novejšo zgodovino). Posebej raziskano je bilo organi-
zacijsko-kulturno delovanje izseljenk v ZDA v večjih 
slovenskih skupnostih. Rezultati so objavljeni v reviji 
Dve domovini/Two Homelands. V okviru raziskave je 
bilo pridobljeno gradivo o slovenskih ustvarjalcih v 
Argentini po 2. svetovni vojni, s posebnim poudarkom 
na prikazu načina ohranjanja etnične identitete. V okvi-
ru projekta so sodelavci v predvidenem roku objavili 
številne znanstvene in strokovne razprave v domačih 
in tujih znanstvenih revijah.

Internet kot medij ohranjanja narodne in kulturne 
dediščine med Slovenci po svetu
Vodja projekta: M. Drnovšek
Sodelavci: M. Lukšič Hacin, M. Hladnik Milharčič, J. 
Gombač, J. Mlekuž, M. Mikola, Š. Marinšek.
Delo na projektu poteka po programu, ki smo si ga 
zastavili. Zbrali smo referenčno literaturo in vzpo-
stavili stike z drugimi raziskovalci, ki se ukvarjajo z 
opisano problematiko in na ta način pridobili številne 
pomembne podatke. Nekatere za nas pomembne re-
zultate njihovega dela smo zbrali in objavili v naši 
periodični publikaciji Dve domovini/Two Homelands. 
Oblikovali smo bazo internetnih strani slovenskih iz-
seljencev in manjšin, ki vsebuje več kot 300 različnih 
internetnih naslovov in še raste. Pripravili smo tudi 
vprašalnik, ki se razpošilja na naslove elektronskih 
pošt administratorjev vseh teh spletnih strani in bo 
omogočil boljši vpogled v kompleksno vprašanje ko-
munikacije slovenskih izseljencev in matice preko in-
terneta in ohranjanje kulturne dediščine na ta način. 
Predvsem je ob koncu prve faze pomembna ugotovi-
tev, oziroma potrditev hipoteze, da novi informacijski 
sistemi, med katerimi prednjači predvsem internet in z 
njimi povezani načini komuniciranja, dejansko ustvar-
jajo nove vrste narodne in kulturne dediščine Sloven-
cev po svetu. Raziskovalci na projektu smo poskrbeli 
za predstavitev projekta med slovenskimi izseljenci v 
tujini in jih spodbudili k sodelovanju. Tako je v Nemčiji 
ta akcija stekla v okviru 12. posveta Slovencev v Nem-
čiji v Stuttgartu med 2. in 4. marcem 2007. V Avstrali-
ji, Kanadi in Argentini so v okviru svojega terenskega 
dela to dejavnost opravili mlajši raziskovalci pod stro-
kovnim vodstovom mentorjev. V ZDA smo slovenske 
izseljence, zbrane okoli organizacije Slovene Studies, 
o našem projektu informirali preko dveh referatov na 
39. konvenciji American Association for the Advan-
cement of Slavic Studies (AAASS) v New Orleansu 
ZDA med 15. in 18. novembrom 2007. Rezultati dela 
so bili objavljeni v obliki izvirnih znanstvenih člankov 
v revijah Arhivi let. 30, št. 2 in Dve Domovini/Two Ho-
melands št. 26.

stanje arhivskega in muzejskega gradiva pri sloven-
skih izseljencih v Nemčiji 
(CRP Konkurenčnost Slovenije 2006–2008)
Vodja projekta: M. Drnovšek
Sodelavci: M. Lukšič Hacin, J. Gombač, K. Toplak, 
D. Koprivec (Slovenski etnografski muzej), D. Juri-
čič Čargo (Arhiv Republike Slovenije). 
V letu 2007 so bili opravljeni terenski obiski pri izse-
ljenskih društvih v Nemčiji: Društvo Slovenija (Ber-
lin), Društvo Sava (Frankfurt/M.), Društvo Triglav 
(Stuttgart). Pri vseh društvih je bila izvedena eval-
vacija arhivskega in etnografskega gradiva, analiza 
posameznih kategorij tega gradiva z vidikov ohranje-
nosti, urejenosti, tehnične opremljenosti in hrambe. 
Posebna pozornost je bila posvečena vsebinski analizi 
in primerljivosti s podobnim gradivom pri drugih dru-
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štvih. Cilj projekta je izdelava priročnika s strokov-
nimi in raziskovalnimi rezultati, ki bodo uporabljivi 
tako za društva kot raziskovalce migracij. 

Demografska, etnična in migracijska dinamika v 
Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko 
(CRP Znanost za varnost in mir 2006-2010)
Vodja projekta: J. Žitnik
Sodelavci: M. Lukšič Hacin, J. Gombač, K. Toplak, 
J. Mlekuž, M. Vah, D. Knežević Hočevar (Družbeno-
medicinski inštitut ZRC SAZU), D. Josipovič (Inšti-
tut za narodnostna vprašanja). 
V ciljnem raziskovalnem projektu sodelujeta poleg 
Inštituta za slovensko izseljenstvo, ki je nosilec pro-
jekta, še Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU in 
Inštitut za narodnostna vprašanja. V začetni fazi je bil 
izdelan pregledni prikaz stanja na področju migracij, 
izobraževanja, starostne strukture, etnične strukture 
in drugih relevantnih struktur prebivalstva. Opravlje-
na so bila tudi naslednja pripravljalna dela: pregled 
zakonodaje, povezane s priseljevanjem v EU in Slo-
venijo, pregled zaključenih raziskav o priseljencih in 
njihovih potomcih v Sloveniji ter zbiranje podatkov 
o njihovi ekonomski, socialni in kulturni integraciji, 
med drugim tudi na osnovi obstoječih anket. Temu 
je sledil še pregled opravljenih raziskav reprezentacij 
migrantov in druge generacije priseljencev v medijih 
in popularni kulturi. Analiza gradiva je prinesla že 
prve rezultate, ki so bili vključeni v širšo obravnavo v 
okviru dveh samostojnih sestavkov v znanstveni mo-
nografiji Historical and cultural perspectives on Slo-
venian migration (Ljubljana, 2007) in v posameznih 
člankih v znanstvenih revijah AWR Bulletin, Migran-
ce in Dve domovini/Two Homelands.

Vpliv medetničnih in medverskih odnosov na mir in 
stabilnost Zahodnega Balkana 
(CRP projekt Znanje za varnost in mir 2006–2010, v 
koordinaciji ECERS in v sodelovanju z INV; vodja: 
dr. S. Devetak)
Sodelujoči raziskovalci ZRC SAZU: I. Gantar Godi-
na, N. Gregorič Bon, M. Lukšič Hacin, M. Milharčič 
Hladnik, J. Mlekuž , T. Petrovič, K. Toplak, M. Vah 
Projekt Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov 
na mir in stabilnost Zahodnega Balkana se je pričel 
septembra 2007 in je medinstitucionalen. Projekt je 
namenjen preučitvi migracijskih, verskih, etničnih, 
kulturnih, političnih in drugih razmer na Balkanu za 
potrebe vojaških misij slovenske vojske. Cilj projek-
ta je izdelava učnih gradiv in predvsem priročnika za 
slovensko vojsko. V letu 2007 je raziskovalna skupi-
na, ki jo koordinira ISI, pripravila natančen delovni 
in časovni načrt izvajanja projekta, izdelala je orga-
nizacijsko shemo, raziskovalna izhodišča in izvedla 
druge potrebne priprave za raziskovalno delo. Člani 
raziskovalne skupine so tudi že začeli s konkretnim 
raziskovalnim delom. Izpeljan je bil strokovni obisk 
na Kosovu, v sklopu katerega je potekalo enomeseč-

no zbiranje gradiva in sondiranje stanja, in opravljena 
je bila analiza etnične migracijske strukture na prime-
ru Albanije.

sodelovanje na ostaliH ProjeKtiH

Za svobodo domovine: Fronta v Julijcih 1915-1917
Vodja projekta: P. Svoljšak
Sodelavec: J. Gombač

razisKovalno delo v oKviru 
mednarodniH ProjeKtov

Learning migration
Nosilec: University of Stavanger
Nacionalna koordinatorja: M. Lukšič Hacin, J. Mle-
kuž
Nosilec mednarodnega Comenius 3 projekta je Uni-
versity of Stavanger iz Norveške in v projektu sode-
lujejo raziskovalne, pedagoške in/ali izobraževalne 
institucije (šole, zavodi, univerze itd.) iz dvanajstih 
evropskih držav. 
Namen projekta je vzpostaviti mednarodno dejavnost 
na različnih nivojih izobraževanja v okviru migra-
cij in medkulturnih vsebin. V drugem letu triletnega 
projekta je bila organizirana mednarodna konferenca 
v Sofiji in več seminarjev, pa tudi manjših, lokalnih 
dogodkov (okrogle mize, razstave, gledališke igre, 
delavnice itd.). Dopolnjene so bile vsebine na sple-
tnih straneh projekta, ki predstavljajo dobro osnovo 
za različno delo na obravnavanih področjih. 
Partnerji v Sloveniji so v okviru projekta letu 2007 
pripravili več dogodkov (predavanja učencem, okro-
gle mize itd.) in manjših projektov oziroma akcij. Z 
materialom iz Slovenije so bile dopolnjene nekatere 
vsebine na spletni strani projekta.
 
YAM 2008 – Youth and Migration (2005–2008)
Nosilec: H. Storhaug, The Norwegian Emigration 
Center, Stavanger, Norveška
Nacionalna koordinatorica: K. Toplak
Sodelovala: M. Vah
Delo na mednarodnem izobraževalnem in razisko-
valnem projektu, ki je namenjen mladim, je v letu 
2007 obsegalo predvsem koordinacijsko dejavnost. 
Sledili smo izvajanju projekta na sodelujočih šolah, 
kjer je čez leto nastajalo različno gradivo, organizirali 
delavnico za osnovnošolce z OŠ Antona Žnideršiča 
Ilirska Bistrica na temo migracij in tolerance in na 
dveh osnovnih šolah izvedli učne ure o izseljevanju 
iz Ljubljane skozi gradivo, ki je zajeto v virtualni 
razstavi Ljubljana: križišče na poti v svet. Javno je 
bil predstavljen in dokumentiran drugi del projekta 
Mladi in migracije, ki je v okviru YAM 2008 nastal 
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pod mentorstvom učiteljice na OŠ Martina Krpana v 
Ljubljani.

Slovenci v Srbiji/Srbi v Sloveniji 
(Bilateralno sodelovanje Inštituta za slovensko izse-
ljenstvo in Balkanološkog instituta Srpske akademije 
nauka i umetnosti)
Nosilka: I. Gantar Godina
Sodelavci: J. Gombač, J. Mlekuž
Cilj projekta je interdisciplinarna (zgodovina, sociolo-
gija, antropologija) raziskava izseljevanja Slovencev v 
Srbijo: njihovo število, izobrazba, motivi za izselitev 
ter njihovo vključevanje v tamkajšnjo družbo. V prvi 
fazi so se raziskovalci osredotočili na »sondiranje« 
terena, na preučevanje pomembnejšega gradiva (arhi-
vskega, časopisnega, ustne zgodovine). Poleg Sloven-
cev, ki so se v Srbijo izseljevali do 1918, so vključeni 
tudi primorski Slovenci, ki so se v Srbijo oz. Črno goro 
začeli izseljevati po letu 1920. 

Čehi in Slovenci. Skupne kulturne in idejne vezi
(Bilateralno sodelovanje)
Nosilka: I. Gantar Godina 
Sodelavka: E. Holz 
Osrednja pozornost projekta je namenjena predvsem 
slovenskim intelektualcem, likovnim in literarnim 
umetnikom, znanstvenikom, prevajalcem, pa tudi poli-
tikom ob koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja, ki 
so s svojim delom in delovanjem pomembno vplivali 
na slovensko kulturo, znanost in politiko. Posebna po-
zornost je namenjena katoliškemu krogu. Delni rezul-
tati so objavljeni v revijah Slovanske historicke studie, 
Kronika, Dve domovini/Two Homelands, Prispevki za 
novejšo zgodovino. 

drugo delo in dejavnosti

M. drnovšek•  je bil urednik znanstvene revije Dve 
domovini / Two Homelands, št. 25 in 26 (Inštitut 
za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU). Je urednik 
zbirke Korenine pri Založbi Nova revija, član ure-
dniškega odbora Kronike, časopisa za slovensko 
krajevno zgodovino (Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije) in član uredniškega odbora Zgodovina 
v šoli (Zavod Republike Slovenije za šolstvo). Pri-
pravil in organiziral je arhivsko razstavo z naslo-
vom Ljubljana: križišče na poti v svet. Razstava 
je dostopna na spletni strani Inštituta za slovensko 
izseljenstvo ZRC SAZU, v rubriki Galerija. Je ure-
dnik znanstvene monografije, ki predstavlja rezul-
tate raziskovalnega programa in je izšla v angle-
škem jeziku: Historical and cultural perspectives 
on Slovenian migration (Migracije 14), Ljubljana 
2007. 
j. Gombač•  je 20. 6. sodeloval na posvetu Ministr-

stva za delo, družino in socialne zadeve o strategiji 
ekonomskih migracij v Sloveniji.
M. lukšič hacin•  je podpredsednica Upravnega 
odbora ZRC SAZU in članica upravnega odbora 
Historičnega seminarja ZRC. Kot članica konzor-
cija se je udeležila delovnih sestankov konzorcija 
mednarodnega študija Migracije in medkulturni 
odnosi junija v Stavangerju na Norveškem in no-
vembra v Zagrebu.
M. Mikola in u. strle•  sta posneli kratek ekspe-
rimentalni film OKO, Kreativni tabor Sajeta, Tol-
min, 28. 7. –– 4. 8.
M. Milharčič hladnik•  je kot direktorica skupne-
ga magistrskega študija Joint MA in Migration 
and Intercultural Relations, vodila program, ki 
smo ga začeli izvajati na Univerzi v Novi Gorici v 
študijskem letu 2006-07. Udeležila se je delovnih 
sestankov konzorcija mednarodnega študija junija 
v Stavangerju na Norveškem in novembra v Za-
grebu.
j. Mlekuž•  se je udeležil delovnega srečanja za 
projekt LearningMigration, Sofia, Bolgarija, 
26.–29. 4.
K. toplak • je v času od 18. do 24. junija aktivno 
sodelovala na Poletni šoli muzeologije v Piranu, 
v organizaciji Muzeja za novejšo zgodovino Ce-
lje in Inštituta za dediščino Sredozemlja UP ZRS 
Koper.
j. žitnik • je urednica monografske zbirke Migra-
cije in članica Znanstvenega in Založniškega sveta 
ZRC SAZU. 

KnjiŽniCa in doKumentaCija

V letu 2007 se je nadaljevalo zbiranje in urejanje 
dokumentacije. Knjižnični fond se je povečal za 36 
knjig in 75 revij.

PuBliKaCije inštituta

Natalija Vrečer,•  Integracija kot človekova pravi-
ca: Prisilni priseljenci iz Bosne in Hercegovine v 
Sloveniji (Migracije, 12). Ur. J. Žitnik. Ljubljana: 
Založba ZRC: Andragoški center Republike Slo-
venije, 152 str.
Rozina Švent,•  Slovenski begunci v Avstriji: 
1945–1950 (Migracije, 13). Ur. J. Žitnik. Ljublja-
na: Založba ZRC, 378 str.
Marjan Drnovšek (ur.),•  Historical and cultural 
perspectives on Slovenian migration (Migracije, 
14). Ljubljana: ZRC Publishing, 204 str.
Dve domovini / Two Homelands: Razprave o iz-• 
seljenstvu / Migration Studies, št. 25 in 26. Ur. M. 
Drnovšek. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
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mednarodno sodelovanje

Instytut Polonijny, Uniwersytet Jagiellonski v • 
Krakovu, Poljska.
Etnografski institut SANU, Beograd, Jugoslavija.• 
School of Behavioural Sciences, Macquarie Uni-• 
versity, Sydney, Avstralija.
Associaton of European Migration Institutions • 
(AEMI), Aalborg, Danska.
Narodna in študijska knjižnica Trst, Italija.• 
Slovene Studies, ZDA.• 
Norwegian Emigration Center v Stavangerju, Nor-• 
veška.
Centre de Documentacion sur les Migration Hu-• 
maines, Luksemburg.
The Danish Emigration Archives v Aalborgu, • 
Danska.
Archives Department, Maritime Archives & Li-• 
brary, Merseyside Maritime Museum v Liverpoo-
lu, Velika Britanija.
The North Frisian Emigrant Archive v Bredstedtu, • 
Nemčija.
Institut za migracije i narodnosti, Hrvaška.• 
Rheinisch-Westfälische Auslandsgeselschaft E.V., • 
Auslandsinstitut, Dortmund, Nemčija.
University of Minnesota, Immigration History Re-• 
search Center, Minneapolis, ZDA.
Siirtolaisuusinstituutti, Turku, Finska.• 
Universität Bremen, Migrationsforschung, Bre-• 
men, Nemčija.
Museo dell’Emigrante/Centro Studi Permanen-• 
te sull’Emigrazione, San Marino, Republika San 
Marino.
Czech and Slovak History Conference, ZDA.• 
Historický Ústav Česke Akademie věd, Praga–Br-• 
no.
Ameriška ženska zveza, ZDA.• 
Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Uni-• 
versiteit Leuven, Belgija.
Institute of Sociology, Chinese Academy of Social • 
Sciences, Peking, Kitajska.
Centre for the Study of Migrations and Intercultu-• 
ral Relations, Universidade Aberta, Lizbona, Por-
tugalska.
Institute of Sociology, Chinese Academy of Social • 
Sciences, Peking, Kitajska.
Centre for Studies of National Development, Me-• 
erut, Indija.
Universita di Bologna, Italija.• 
Instituto per l'Europa Centro. Orientale e Balcani-• 
ca, Forli, Italija.

doKtorsKa in magistrsKa dela

Kristina toplak: Vpliv migracij na likovno ustvar-

jalnost - Slovenci v Argentini. Doktorska disertacija. 
Ljubljana: 2007. 239 f., ilustr.

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

Marjan drnovšek
Ohranjanje slovenske arhivske in etnološke dedi-• 
ščine v Nemčiji. Vabljeno predavanje, 12. posvet 
slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, 
socialnih delavcev in članov folklornih skupin v 
Stuttgartu 2.–4. 3.
Življenje na in ob železnici. Vabljeno predavanje • 
na mednarodnem znanstvenem sestanku 'Železna 
cesta' 150. obletnica južne železnice, Koper, 15. 
11.. Univerza na Primorskem. 
Raziskovanje slovenskih izseljencev: stare paradi-• 
gme in nove perspektive. Vabljeno predavanje na 
znanstvenem posvetu Sodobno slovensko zgodo-
vinopisje, Ljubljana. 11. 11.. Inštitut za novejšo 
zgodovino.

irena Gantar Godina
Slovene intellectuals: atypical emigrants to atypi-• 
cal destinations up to 1918. ICCEES, Regional 
European Congress Avgust 2007: Berlin.
The Slovenes between Myth and Loyalty: Slav-• 
dom and Dynasty. 37th Convention AAASS: No-
vember 2007: New Orleans.
Izseljevanje slovenskih izobražencev v vzhodnoe-• 
vropske države v obdobju pred 1. svetovno vojno 
in med obema vojnama, Radio Slovenija, 1. pro-
gram : Slovencem po svetu, 26. 10. 2007. (Uredni-
ca Lili Brumec).

jure Gombač
Migration policy in a new Europe from the point of • 
view of Slovenia. Predavanje na 57. mednarodnem 
posvetovanju Association for the Study of the Wor-
ld Refugee Problem "Migration, assylum and mi-
norities. European and national outlooks in a 'new' 
Europe", Mykolas Romeris University, 20.-24.
IX.2007. Vilnius, 2007.
Občutljivost številk pri raziskovanju migracij, kjer • 
se mešajo prisilni in prostovoljni tokovi : primer 
dela Istre, ki je danes del Slovenije . Predavanje na 
zaključnem posvetu "Povojni čas ob meji = Dopo-
guerra di confine", Deželni svet Furlanije Julijske 
krajine, Univerza na Primorskem, 14.-16.V.2007, 
Trieste/Trst; Koper/Capodistria, 2007.
Repatriation to Slovenia after the Second World • 
War. Predavanje na 39. nacionalni konvenciji AA-
ASS, 15.-18.XI.2007. New Orleans, 2007.
Migracije in stereotipi• , Predavanje na 43. seminar-
ju slovenskega jezika, literature in kulture, Center 
za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za 
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slovenistiko Filozofske fakultete, 2.–13. 7.. Lju-
bljana.

Marina lukšič hacin
Ohranjanje slovenske arhivske in etnološke dedi-• 
ščine v Nemčiji. Vabljeno predavanje, 12. posvet 
slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, 
socialnih delavcev in članov folklornih skupin v 
Stuttgartu 2.–4. 3. 
Sodelovanja med Slovenijo in Slovenci po svetu • 
na državni in lokalnih ravneh. Vabljeno predava-
nje na 14. taboru Slovencev po svetu, Slovenija v 
svetu, Ljubljana 30. 6.
Kulturna raznolikost: breme ali prednost za lokal-• 
no skupnost: diskusijska kavarna. Vabljeno preda-
vanje, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 
Novo mesto, Novo mesto, 29. 11.
Multikulturalizem. Vabljeno predavanje, Program • 
usposabljanja za medkulturne kompetence, Andra-
goški inštitut RS, Ljubljana 10. 12.

Maša Mikola
New frontiers and Arts Sociology: Creativity, Su-• 
pport and Sustainability, Lueneburg, Nemčija, 28. 
3.–1. 4. (prispevek z naslovom: Urban Interventi-
ons and the Creation of Poetic Space of Commo-
dities.
Mediations of Cultural Difference: Debating Me-• 
dia and Diversity, ECREA, Diaspora, Migrati-
on and the Media Section, European workshop, 
Leeds, Velika Britanija, 7.–8. 9. (prispevek z na-
slovom: Traces of Diversity: Representing Diffe-
rences through Urban Narratives).
IK Cultures of difference, Joint seminar of the • 
„Initiative Group: Cultures of Differences“ and 
doctoral students from the Scientific Research 
Centre of the Slovenian Academy of Sciences and 
Arts, Moravske toplice, 30. 11.–2. 12. (prispevek z 
naslovom: Traces of Diversity: Spatial representa-
tions in the context of migration).

Mirjam Milharčič hladnik
Migracijska samopodoba kot ogledalo družbene-• 
ga reda : vabljeno predavanje, Enajsta akademija 
"Vprašanje družbenega reda", Cankarjev dom, 10. 
4. . Ljubljana.
Migracije in medkulturni odnosi• : vabljeno uvodno 
predavanje na konferenci “COBISS 2007: podpora 
medkulturnemu dialogu”, 28.–29. 11.. Maribor. 

jernej Mlekuž
About the methodology which is annoying for • 
the return migration theory: a migrant's life story. 
Predavanje na 39. nacionalni konvenciji AAASS, 
New Orleans, 15.–18.11.
Kristina Toplak• 
The returning of Slovenes and their descendants • 
from some European countries and Australia, 

predavanje na 39. nacionalni konvenciji AAASS, 
15.–18. 11. New Orleans, ZDA.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

Marjan drnovšek
Urejanje, popisovanje in analiza arhivskega gradi-• 
va pri izseljenskih društvih Slovenija, Berlin (15. 
2.–20. 2.), Sava, Frankfurt (14. 6.–20. 6.) in Tri-
glav, Stuttgart (14. 12. –19. 12.).
Delovni obisk dr. Rolfa Wörsdörferja na Inštitu-• 
tu za zgodovino Tehnične univerze v Darmstadtu, 
Nemčija, 18.–20. 4.

irena Gantar Godina
Šestdnevno raziskovalno delo na Češkem, v Pragi, • 
v Narodni knjižnici in Državnem arhivu ČR: nada-
ljevanje analize časopisnega in arhivskega gradiva 
s posebnim poudarkom na slovenskih začasnih in 
trajnih izseljenih izobražencev v okviru bilateral-
nega projekta Čehi in Slovenci. Skupne kulturne in 
idejne vezi. April in september.

Marina lukšič hacin
Študijski obisk Univerze v Stavangerju na Norve-• 
škem, 17.–22. 6., kjer je delala s študenti, profesor-
ji in drugimi kolegi, s katerimi sodeluje v okviru 
različnih projektov (Youth and Migration, skupni 
magistrski študij Migracij in medkulturnih odno-
sov).

Maša Mikola
Študijsko izpopolnjevanje v Avstraliji, University • 
of Melbourne, Avstralija, 1. 1.–28. 2.
Terensko delo v Melbournu, Avstralija.• 

Mirjam Milharčič hladnik
Študijski obisk Univerze v Stavangerju na Norve-• 
škem, 17.–22. 6., kjer je delala s študenti, profesor-
ji in drugimi kolegi, s katerimi sodeluje v okviru 
različnih projektov (Youth and Migration, skupni 
magistrski študij Migracij in medkulturnih odno-
sov).

PedagošKo delo

Marjan drnovšek
Predavatelj in somentor v okviru študijskega pro-• 
grama Interkulturni študij – primerjalni študij idej 
in kultur na Fakulteti za podiplomski študij Uni-
verze v Novi Gorici.
Predavanja na magistrskem študiju Joint MA in • 
Migration and Intercultural Relations, Univerza v 
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Novi Gorici, University of Stavanger, Norveška, 
Carl von Ossietzky, Oldenburg, Nemčija, Univer-
sidade Aberta, Lisbona, Portugalska.
Član komisije za zagovor doktorske disertacije na • 
ISH – Fakultete za podiplomski humanistični štu-
dij.

irena Gantar Godina
Do 31. 5. predavanja na Pedagoški fakulteti UL • 
(zgodovina).

Marina lukšič-hacin
Civilizacije• . Dodiplomski študij na Fakulteti za 
družbene vede Univerze v Ljubljani.
Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo• . 
Podiplomski študij na Fakulteti za primerjalni 
študij idej in kultur, Univerza Nova Gorica/ZRC 
SAZU.
Slovstvena folklora slovenskih izseljencev v Av-• 
straliji. Individualni predmet na podiplomskem 
študiju Etnologija in kulturna antropologija, Filo-
zofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
Slovenian Emigrants Between Tradition and the • 
Contemporaneity. Joint Master in Migration and 
Intercultural Relations, Univerza v Novi Gorici, 
University of Stavanger, Norveška, Carl von Ossi-
etzky, Oldenburg, Nemčija, Universidade Aberta, 
Lizbona, Portugal.

Mirjam Milharčič hladnik
Sociološki vidiki profesionalne identitete učitelj-• 
skega poklica. Podiplomski študij na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Vloga in pomen ženske v slovenski družbi in kultu-• 
ri. Podiplomski študij na Fakulteti za podiplomski 
študij, Univerza v Novi Gorici/ZRC SAZU Lju-
bljana.
The Role of Women in (Slovene ) Society and Cul-• 
ture. Joint Master in Migration and Intercultural 
Relations, Univerza v Novi Gorici, University of 
Stavanger, Norveška, Carl von Ossietzky, Olden-
burg, Nemčija, Universidade Aberta, Lizbona, 
Portugal.

mentorstvo

Marjan drnovšek je somentor magistrantki na Uni-

verzi v Novi Gorici in nosilec podiplomskega pred-
meta magistrantki na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
irena Gantar Godina je mentorica mladi raziskoval-
ki Urški Strle, diplomantom in magistrantom na Pe-
dagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in Pedagoški 
fakulteti Univerze Nova gorica (Blatnik, Švajncer). 
Marina lukšič-hacin je mentorica pri diplomskih, 
magistrskih in doktorskih nalogah na Fakulteti za pri-
merjalni študij idej in kultur (Univerza Nova Gori-
ca/ ZRC SAZU), Filozofski fakulteti in Fakulteti za 
družbene vede (Univerza v Ljubljani); mentorica pri 
raziskovalnem delu mag. Jerneja Mlekuža in mlade 
raziskovalke Maše Mikola.
Mirjam Milharčič hladnik

Ana Hofman,•  Identity politics and the perfor-
mances of female singers in Niško Polje in the last 
third of the twentieth century : doktorska diserta-
cija = Politika identitete in javni nastopi žensk v 
zadnji tretjini dvajsetega stoletja na Niškem Polju. 
Ljubljana, 2007. Somentorstvo pri doktoratu Ane 
Hofmann na Fakulteti za podiplomski študij, 
Univerza v Novi Gorici/ZRC SAZU Ljubljana.
Somentorstvo pri magisteriju (v nastajanju) Darje • 
Gorup in Mojce Dimec, prav tam.
Mentorstvo pri magisteriju (v nastajanju) Oyvinda • 
Gjerdeja in Ane Gabriele Vilarinho Joao na 
skupnem študijskem programu Migration and 
Intercultural Relations, Fakulteta za humanistiko, 
Univerza v Novi Gorici.

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

spletni naslov: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modu-
les.php?name=insti&ime=8.
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summarY

The work at the institute for slovenian emigration 
studies continues on the research programme Nati-
onal and Cultural Identity of Slovenian Emigration. 
Work continues on research projects Slovenian Emi-
gration to Germany 1880-1973, Internet as a Medium 
for Preserving the National and Cultural Heritage 
among Slovenians around the World, and The State 
of the Archive and Museum Material of Slovenian 
Emigrants in Germany. Two research projects were 
successfully completed: Literary and Cultural Image 
of Immigrants in Slovenia and Slovene Emigrants-
Creators: Promoters of Slovenian Science and Cul-
ture in the New Environment. In the framework of the 
target research project Science for Security and Peace 
2006-2010, two new research projects started: Demo-
graphic, Ethnic and Migratory Dynamics in Slovenia 
and its Impact on Slovenian Army, and The Impact 
of Inter-Ethnic and Inter-Religion Relations on Pe-
ace and Stability of the Western Balkans. The work 
continues on international projects Learning Migrati-
on, Stavanger 2008-Youth and Migration 2005-2008, 
Slovenes in Serbia, Serbs in Slovenia, and Czechs and 
Slovenes: a Shared Bond of Culture and Ideology. 
Two new issues of the scientific journal Dve domo-
vini/Two Homelands were published (25 and 26). 
Three books were published in the monograph seri-
es Migracije: Integration as a Human Right: Forced 
Migrants from Bosnia and Herzegovina in Slovenia 

and Slovenian Refugees in Austria 1945-1950. Spe-
cial attention goes to the third book Historical and 
Cultural Perspectives on Slovenian Migration, which 
is a result of the research conducted by seven mem-
bers of the programme group National and Cultural 
Identity of Slovenian Emigration. This multidiscipli-
nary work combines several scientific fields, inclu-
ding literary historiography, cultural anthropology, 
sociology and art history. The book is published in 
English and is primarily intended for foreign public 
and researchers.
Young researcher Kristina Toplak successfully defen-
ded her dissertation and was awarded a PhD. The gra-
duate international study programme MA Migration 
and Intercultural Relations was successfully launched 
and is now in its second year of running.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: Web page: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/
modules.php?name=insti&ime=8.
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dr. R. Riha

mag. M. Ažman

J. Fakin Bajec

dr. A. Erjavec

dr. A. Bunta

dr. M. Gržinić 
Mauhler

znanstveni svet

Red. prof. dr. Aleš Erjavec, akad. prof. dr. Josip 
Globevnik, akad. prof. dr. Tine Hribar (predsednik), 
akad. prof. dr. Janko Kos, red. prof. dr. Oto Luthar, 
izr. prof. dr. Rado Riha (podpredsednik), red. prof. 
dr. Jelica Šumič Riha.

Personalna sestava

Predstojnik: izr. prof. dr. Rado Riha, znanstveni sve-
tnik.
Znanstveni svetniki: red. prof. dr. Aleš Erjavec, red. 
prof. dr. Oto Luthar, dr. Tomaž Mastnak. 
Znanstvena svetnica: red. prof. dr. Jelica Šumič Riha 
(red. prof. od 28. 11.).
Višji znanstveni sodelavki: izr. prof. dr. Marina 
Gržinić Mauhler (izr. prof. od 18. 5.), doc. dr. Alenka 
Zupančič.
Višja znanstvena sodelavca: doc. dr. Peter Klepec 
Kršić, doc. dr. Matjaž Vesel.
Znanstvena sodelavka: doc. dr. Nina Peršak (sode-
lavka FI od 1. 1. do 20. 6., izvoljena v naziv 12. 12.).
Asistentka z doktoratom: dr. Tanja Petrović (sodelav-
ka FI od 1. 1. do 20. 6.), dr. Mateja Ratej (do 20. 6.), 
dr. Katja Kolšek (od 12. 12.).
Asistent z doktoratom: dr. Aleš Bunta (od 12. 12.).
Asistent z magisterijem: mag. Matej Ažman.
Asistentke: Jasna Fakin Bajec (mlada raziskovalka, 
sodelavka FI do 20. 6.), Petra Testen (sodelavka FI do 
20. 6.), Ana Žerjav (mlada raziskovalka, asistentka 
ponovno od 12. 12.).
Asistenta: Samo Tomšič (mladi raziskovalec), Tadej 
Troha (mladi raziskovalec).
Tajnik: mag. Matej Ažman.

Upravni odbor ZRC SAZU je na 5. seji dne 20. 6. 
sprejel sklep o ustanovitvi Sekcije za interdiscipli-
narno raziskovanje v humanistiki, katere članice so 
postale dr. Mateja Ratej, dr. Tanja Petrović, dr. Nina 
Peršak, Jasna Fakin Bajec in Petra Testen.

temeljne razisKave

Glavnina raziskovalnega dela je potekala v okviru 

raziskovalnega programa Pogoji in problemi sodob-
ne filozofije (vodja programske skupine: dr. R. Riha). 
Program so vsebinsko dopolnjevali raziskovalni 
projekti Filozofski problemi etike (do 30. 6.; vodja 
projekta: dr. A. Zupančič), Preoblikovanje spomina / 
Propaganda in komemoracija kot sestavni del I. sve-
tovne vojne (do 30. 6.; vodja projekta: dr. O. Luthar), 
Antropološki stroji, biopolitika in produkcija ter ge-
nealogija (golega) življenja (od 1. 1.; vodja projekta: 
dr. M. Gržinić Mauhler) in Evropa in politika pre-
vajanja (od 1. 1.; vodja projekta: dr. J. Šumič Riha). 
Poleg navedenih so se izvajali še naslednji projekti: 
Analiza konfliktov in kulturnih razlik v Severni in 
Podsaharski Afriki (od 1. 8.; vodja projekta: dr. T. 
Mastnak), Človekove pravice, varnost in izzivi so-
dobne kriminalitete (od 1. 1. do 20. 6.; vodja projek-
ta dr. N. Peršak, podoktorski raziskovalni projekt), 
Ustvarjanje podobe sosedstva: Avstrija, Slovenija in 
diskurzi o jugovzhodni Evropi (od 1. 1. do 20. 6.; vod-
ja projekta dr. T. Petrović, podoktorski raziskovalni 
projekt). Zaključilo se je delo pri podoktorskem razi-
skovalnem projektu Slovensko-srbski politični odno-
si v letih 1918–1941 (do 31. 8.; vodja projekta: dr. O. 
Luthar, raziskovalka: dr. M. Ratej).

Pogoji in problemi sodobne filozofije
Vodja raziskovalnega programa: R. Riha.
Sodelavci: O. Luthar, A. Erjavec, T. Mastnak, J. Šumič 
Riha, M. Gržinić Mauhler, A. Zupančič, M. Vesel, 
P. Klepec Kršić, A. Bunta, K. Kolšek, A. Žerjav, S. 
Tomšič, J. Fakin Bajec, P. Testen, T. Troha.

Raziskovalno delo je bilo osredotočeno na tri glav-
ne problemske sklope, in sicer na a) raziskovanje 
premen tradicionalnih filozofskih kategorij v post-
moderni filozofski misli; b) raziskovanje filozofsko 
relevantne zgodovine politične misli in raziskovanje 
zgodovine filozofskega in znanstvenega oblikovanja 
modernega sveta; c) raziskovanje filozofske estetike 
in filozofske problematike vizualnosti ter vizualne 
umetnosti in kulture.
V okviru prvega problemskega sklopa je razisko-
valno delo v četrtem letu pri obravnavi implikacij 
psihoanalitičnega pojma objekta z ozirom na teorijo 
političnega s filozofske in psihoanalitične perspek-
tive obravnavalo problematiko svobode in vzročno-
sti. Pri tem se je posvetilo zlasti vprašanju razmerja 
med analizo (in njeno etiko) ter konstitucijo družbe-
ne vezi. Razčlenilo je tudi vprašanje razmerja med 
vzrokom in subjektom, kolikor vznik slednjega vselej 
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Kršić
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dr. T. Mastnak

zaznamuje nek prelom, diskontinuiteto. Pri razisko-
vanju teorije akta se je raziskovalno delo, izhajajoč iz 
Kantovega koncepta zgodovinskega znaka, osredo-
točilo na problematiko zgodovinskega dejanja in raz-
merje med notranjim, delujočim »akterjem« in zuna-
njim, razsojajočim »gledalcem«. Pokazalo je, da ob-
staja dogodek le, kolikor ima kot delo akterjev hkrati 
razsežnost akta, ki obstaja le v nizu svojih posledic 
pri gledalcih. Raziskovanje je obravnavalo problem 
dejanja tudi v kontekstu raziskav pogojev možnosti 
spremembe danega diskurzivnega univerzuma. Pri 
tem je zoperstavilo dva pristopa: dekonstruktivistič-
no-retoričnega, ki spremembo transcendentalnega 
režima danega univerzuma obravnava iz perspekti-
ve tropoloških premestitev, in metaontološki oziro-
ma psihoanalitični pristop, ki pojmuje vznik novega 
diskurzivnega univerzuma kot transfinitizacijo.V 
okviru kritične obravnave novih koncepcij politične-
ga subjekta, oblasti, upora in narave družbene vezi 
se je raziskovalno delo osredotočili na Foucaultovo 
iskanje konceptualnih rešitev na podlagi koncep-
ta dispozitiva, to problematiko pa je navezalo na 
objekt mali a in teorijo štirih diskurzov pri Lacanu. 
Obravnavalo je tudi srečanje med Deleuzovo filozo-
fijo in Lacanovo psihoanalizo, in sicer iz perspekti-
ve pojmov tyche in automaton, realnega in gona pri 
Lacanu, in tematizacije postajanja, dogodka in pojma 
kot prekinitve pri poznem Deleuzu. V okviru analize 
novega statusa etike, je raziskovalno delo na podlagi 
študije Platonove teorije drugega oziroma različnega 
(heteron), razvilo kritično analizo sodobne etike, ki 
opozarja na številne vrzeli znotraj ontoloških teme-
ljev zelo aktualne etike drugosti drugega. V okviru 
obravnave problema subjekta in subjektivacije pa 
je raziskovalno delo izpostavilo tudi številne vidi-
ke Nietzschejeve kritike pojma subjekta, ki poleg 
Heideggerjeve kritike tega pojma, še vedno predsta-
vlja podlago precejšnjemu delu teoretskih usmeritev, 
ki so do pojma subjekta zadržane.

V okviru drugega problemskega sklopa se je v če-
trtem letu raziskave nadaljevalo delo, posvečeno 
raziskovanju zgodovine evropske ideje. V okviru 
tega dela je bila posebna pozornost posvečena pre-
vodu pojma Evrope iz grške v latinsko kulturno in 
religiozno-politično tradicijo ter okcidentalizaciji in 
kristjanizaciji pojma Evropa. Raziskovalno delo na 
politični filozofiji Thomasa Hobbesa se je ukvarjalo 
z recepcijo Hobbesa v prvi polovici dvajsetega stole-
tja, zlasti v nacistični Nemčiji, pri čemer je posebna 
pozornost veljala razvijanju kritičnega branja Carla 
Schmitta. Na podlagi sinteze raziskovalnih rezulta-
tov so bile objavljene zaključne publikacije z izsledki 
raziskovanja zgodovine filozofskega in znanstvene-
ga oblikovanje modernega sveta. Glavni poudarek je 
bil na analizi Kopernikove geste (gibanje Zemlje in 
njena razsrediščenost) ter njenih učinkov v astrono-
miji in filozofiji. Kopernik, ki ga je Galileo označil 

za »astronoma-filozofa«, obrne tradicionalno hierar-
hično ureditev znanosti, saj na podlagi matematič-
no-astronomski razlogov afirmira gibanje Zemlje, 
ki je v predmoderni filozofiji koncept, ki ga sploh ni 
mogoče misliti. Kopernikovo pozicijo povzameta in 
nadgradita Galileo in Kepler, katerih delo je v veliko 
večji meri kot Kopernikovo prelom s tradicionalno 
znanostjo.

V okviru tretjega problemskega sklopa se je nadalje-
valo raziskovanje sodobne estetike, vizualne kulture 
in univezalne podobe. Rezultati raziskovalnega dela 
so bili med drugim tudi objavljeni v odmevni med-
narodni številki Filozofskega vestnika z naslovom 
»The Revival of Aesthetics«, ki je posvečena sodob-
ni estetiki v mednarodnem prostoru. Razen tega je 
bila pripravljena za objavo monografska publikacija, 
ki filozofsko obravnava vizualno in postmoderno 
kulturo in umetnosti ter izide l. 2008 pri britanskem 
založniku.
Opravljena je bila primerjalna analiza teoretizacije 
univerzalne podobe in heteronormativnega pogleda 
na kulturo in metnost, ki jo med drugim teoretizirata 
Judith Butler in Eve Kosofsky Sedgwick. Zanimalo 
nas, kje so možne stične točke (ali razhajanja) med 
tema dvema sistemoma ter kako vpeljava univerzal-
nega znanja v samo osrčje interpretativnega aparata, 
ki se loteva sodobne umetnosti in kulture vzpostavlja 
njuno emancipativno politiko.

Slovensko-srbski politični odnosi v letih 
1918–1941 
Vodja projekta: O. Luthar. 
Sodelavka: M. Ratej. 

Delo v okviru podoktorskega projekta je v letu 2007 
potekalo po zastavljenem načrtu. Dogovorjene so 
objave znanstvenih razprav, ki so delni izsledki raz-
iskave, v: Časopisu za suvremenu povijest, ki ga iz-
daja Hrvatski institut za povijest iz Zagreba (naslov 
razprave: Kratkotrajno sodelovanje Slovenske ljud-
ske stranke s Stjepanom Radićem − Blok narodnega 
sporazuma in kmečke demokracije), Tokovi istorije, 
ki jo izdaja Insitut za noviju istoriju Srbije v Beogradu 
(naslov razprave: Politička saradnja Slovenske ljud-
ske stranke sa Jugoslovenskom muslimanskom or-
ganizacijom u periodu od 1923−1929), Prispevki za 
novejšo zgodovino, ki jih izdaja Inštitut za novejšo 
zgodovino v Ljubljani (naslov razprave: Odtenki po-
litizacije Rimokatoliške in srbske Pravoslavne cer-
kve pri Slovenski ljudski in Narodni radikalni stran-
ki med svetovnima vojnama), Zgodovinski časopis, 
ki ga izdaja slovenska Zveza zgodovinskih društev 
(naslov razprave: Nevralgična stičišča političnega 
sodelovanja Slovenske ljudske in Narodne radikalne 
stranke med obema svetovnima vojnama).

dr. N. Peršak

dr. T. Petrović
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dr. M. Ratej

dr. J. Šumič Riha

P. Testen

S. Tomšič

dr. M. Vesel

Ustvarjanje podobe sosedstva: Avstrija, Slovenija 
in diskurzi o jugovzhodni Evropi
Sodelavka: doc. dr. Tanja Petrović

Temeljni namen projekta je orisati razvoj diskurzov, 
skozi katere se je v Avstriji in Sloveniji oblikovala 
podoba sosednjega območja Jugovzhodne Evrope 
(»Zahodnega Balkana«) in te diskurze umestiti v 
širši okvir diskurzivnih oblikovanj drugega in dru-
gačnosti. 
Delo v okviru podoktorskega projekta poteka po 
zastavljenem načrtu. V letu 2007 se je raziskovalka 
predvsem posvečala zbiranju gradiva. Pregledala je 
slovensko, avstrijsko, srbsko ih hrvaško časopisje 
in internetne vire. Delne izsledke svoje raziskave je 
predstavila na konferenci »Transnational Concepts, 
Transfers and the Challenge of the Peripheries« 
v Istanbulu. Dogovorila se je za objavo članka v 
Časopisu za kritiko znanosti.

Človekove pravice, varnost in izzivi sodobne krimi-
nalitete
Sodelavka: dr. N. Peršak

Prvo leto raziskave smo posvetili študiju literatu-
re in relevantne zakonodaje, podrobneje razčlenili 
strukturo raziskave in izdelali prve osnutke tekstov, 
konkretneje tistih, ki se nanašajo na varnost (eno od 
treh temeljnih področij raziskave). Primerjali smo 
slovensko pravno ureditev določenega »protidruž-
benega vedenja« z angleško in relevantne medijske 
reprezentacije. Analizirali smo emocionalni okvir, 
ki se skriva za splošno poimenovanim »strahom« 
pred tovrstnim družbeno nezaželenim vedenjem 
ter preučili videonadzor na javnih površinah kot 
primer sodobnih mehanizmov preprečevanja krimi-
nalitete. Prve rezultate smo predstavili v obliki pri-
spevkov na najpomembnejši domači in mednarodni 
znanstveni konferenci, na predavanju pri predmetu 
Viktimologija (FVV), širši javnosti pa smo posre-
dovali raziskovalne rezultate glede problematike vi-
deonadzora javnih površin prek sodelovanja pri do-
kumentarni tv oddaji. Delno je na podlagi raziskave 
nastal tudi znanstveni članek, ki bo kmalu objavljen 
v reviji Varstvoslovje.

Analiza konfliktov in kulturnih razlik v Severni in 
Podsaharski Afriki
Vodja: T. Mastnak
Sodelavci: L. Debevec, P. Repolusk, J. Elyachar 
Mastnak

Prva faza projekta je obsegala: vsebinsko usklajeva-
nje med skrbnikom in sodelavci projekta za pripravo 
natančnih časovnih in vsebinskih mejnikov, ki bodo 
pripomogli k uspešnemu izvajanju programa dela 
na projektu; zbiranje strokovnega gradiva (nakup 
strokovne literature, preverjanje elektronskih, sple-

tnih virov, itd) in prvo obdelavo gradiva; oblikova-
nje osnutka kazala za priročnik na temo kulturnih 
razlik in konfliktov v Severni in Podsaharski Afriki, 
ki bo predstavljal končni rezultat projekta; sodelova-
nje na konferenci African studies association v New 
Yorku v ZDA, v času med 17. in 21. 10. 2007, kjer 
se je projektna sodelavka udeležila predvsem okro-
glih miz, predavanj in delavnic na temo konfliktov 
v Podsaharski Afriki; pripravo na 6 tedensko teren-
sko delo v Zahodni Afriki (Burkina Faso predvido-
ma tudi Senegal, Slonokoščena obala, Niger), ki bo 
potekalo v začetku leta 2008; pripravo gradiva za 
izvedbo prvega predavanja za pripadnike Slovenske 
vojske, ki se bodo udeležili mirovnih operacij v Čadu 
(zbiranje gradiva, obdelava gradiva, priprava preda-
vanja).

drugo delo in dejavnosti

Filozofski inštitut ZRC SAZU je v okviru po-
diplomskega programa Univerze v Novi Gorici 
in Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 
»Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in kul-
tur«, filozofskega modula Transformacije moderne 
misli – filozofija, psihoanaliza, kultura organiziral 
niz javnih predavanj. Uvodno predavanje z naslo-
vom Kamen in glas - od Hegla do Becketta je imel 9. 
5. gostujoči predavatelj Mladen Dolar. Predavali so 
še Jelica Šumič Riha, Rado Riha, Alenka Zupančič, 
Peter Klepec Kršić in Matjaž Vesel.
Sodelavci inštituta so opravljali še naslednje dejav-
nosti:

a. erjavec•  je član uredništva Filozofskega ve-
stnika (Ljubljana); tuji glavni urednik zbirke 
Frontiers of International Aesthetics Studies, Jilin 
Publishing House, Changchun (Jilin), Kitajska; 
član uredniškega sveta revije International 
Aesthetics, Beijing, Kitajska; član uredniškega 
sveta revije Contemporary Aesthetics, Castine, 
Maine, ZDA. Je predstojnik Oddelka za kulturne 
študije UP FHŠ Koper, predstojnik podiplomske-
ga programa »Filozofija in teorija vizualne kul-
ture« (UP FHŠ Koper), član Znanstvenega sveta 
Filozofskega inštituta ZRC SAZU, član senata UP 
Fakutete za humanistične študije Koper.
j. Fakin bajec•  je sodelovala pri pripravi za-
ključnega poročila projekta Center odličnosti 
FABRICA, pri skupini za Kulturno dediščino 
Krasa (projekt ZRC SAZU); sodelovala je v radij-
ski oddaji Sledi časa (Radio Slovenija, prvi pro-
gram, Program A1, 18. 11.) - predstavitev osmi-
čarske dejavnosti na Krasu nekoč in danes.
P. Klepec•  je odgovorni urednik revije Filozofski 
vestnik (Ljubljana) in član uredništva revije 
Problemi (Ljubljana).
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A. Žerjav

dr. A. Zupančič

T. Mastnak•  je urednik zbirke Clasica v okviru 
zbirke Philosophica pri Založbi ZRC.
R. Riha•  je član uredništva revije Filozofski ve-
stnik (Ljubljana).
j. Šumič Riha•  je urednica serij Moderna in 
Prizma v okviru zbirke Philosophica pri Založbi 
ZRC ter članica uredništva revije Filozofski ve-
stnik (Ljubljana). 
t. troha•  je bil mentor študijskega bralnega se-
minarja Simptom v okviru 11. letnika Delavsko-
punkerske univerze, zimski semester.
M. vesel•  je glavni urednik revije Filozofski ve-
stnik (Ljubljana) in urednik zbirke Historia 
Scientiae pri Založbi ZRC.
a. zupančič•  je glavna urednica revije Problemi 
(Ljubljana) in članica uredništva revije Filozofski 
vestnik (Ljubljana).

znanstveni sestanKi

Simpozij o umetnosti ideologiji in politiki• , 
Moderna galerija, Ljubljana, 20. 2. (organizacija: 
M. Gržinić Mauhler).
Art and Politics• , Ankara, Turčija, 9.–13. 7. Organiza- 
cija in vodenje panela na XVII. mednarodnem 
kongresu za estetiko (organizacija: A. Erjavec).
Estetika na Slovenskem• , Ljubljana, 25.–26. 10.. 
Slovensko društvo za estetiko (organizacija: A. 
Erjavec).

KnjiŽniCa in doKumentaCija

V letu 2007 je bilo v knjižnico vpisanih 206 mono-
grafij in 150 zvezkov periodike.

PuBliKaCije inštituta

Izšle so tri redne številke XXVIII. letnika•  
Filozofskega vestnika. V prvi in tretji so objavljeni 
prispevki domačih in tujih avtorjev v slovenskem 
jeziku. Druga številka, naslovljena The Revival of 
Aesthetics, je mednarodna, posvečena premisleku 
estetike danes. Prispevki avtoric in avtorjev so 
objavljeni v angleškem jeziku z izvlečki v angle-
škem in slovenskem jeziku.
Matjaž Vesel: • Astronom-filozof. Nikolaj Kopernik, 
gibanje zemlje in kopernikanska revolucija. Zbirka 
Moderna. Ljubljana, Založba ZRC, 360 str.
René Descartes: • Razprava o metodi. Discours de 
la méthode. Prevod Saša Jerele, spremna bese-
da in pojasnila Gregor Kroupa. Zbirka Classica. 
Ljubljana, Založba ZRC, 200 str.

mednarodno sodelovanje

International University Bremen, Bremen, • 
Nemčija.
Universidad de Barcelona, Barcelona, Španija.• 
University of Art and Design Helsinki, Helsinki, • 
Finska.
Cowell College, University of California, Santa • 
Cruz, ZDA.
Univerza ELTE, Budimpešta, Madžarska.• 
Duke University, Durham, ZDA.• 
Sao Paulo University, Sao Paulo, Brazilija.• 
Birkbeck Institute of Humanities, University of • 
London, Anglija.
Geneva University of Art and Design, Ženeva, • 
Švica.
Remarque Institute, New York University, New • 
York, ZDA.
Critical Theory Institute, University of California • 
at Irvine, Irvine, ZDA.
Institut za filozofiju, Zagreb, Hrvaška.• 
Université Paris VIII, Pariz, Francija.• 
Collège international de philosophie, Pariz, • 
Francija.

doKtorsKa in magistrsKa dela

Katja Kolšek
Problem imanence in drugosti v sodobnih teorijah 
demokracij; Oddelek za filozofijo Filozofske fakulte-
te Univerze v Ljubljani, 5. 7.–doktorsko delo (mento-
rica: dr. Jelica Šumič Riha).

nina Peršak
Julija 2007 magistrirala (z »distinction«) iz soci-
alne in razvojne psihologije, Faculty of Social and 
Political Sciences, University of Cambridge. Naziv: 
M.Phil. (in Social and Developmental Psychology). 
Decembra 2007 je bil z odločbo Ministrstva za vi-
soko šolstvo in znanost naziv potrjen oz. dovoljena 
njegova uporaba v Sloveniji.

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

aleš bunta
Nič in diferenca• . Vabljeno otvoritveno predavanje 
na »Simpoziju o umetnosti, ideologiji in politiki« 
Moderna galerija, Ljubljana, 20. 2.
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aleš erjavec
Istok umetnosti• . Predavanje na Fakulteti za medi-
je i komunikacije, Beograd, Srbija, 27. 3.
On Art Today• . Predavanje na Univerzitetu ume-
tnosti, Beograd, Srbija, 28. 3.
Postmodernizam i postsocijalistički uslov / po-• 
litizovana umetnost u poznom socijalizmu. 
Predavanje v Biblioteka grada Beograda, Srbija, 
28. 3.
Locations, Relocations and Displacements• . 
Predavanje na Inštitutu za literaturo, Kitajska 
akademija družbenih ved, Beijing, Kitajska, 24. 
4.
Photography as Art and Truth.•  Predavanje na 
Oddelku za filozofijo, Beijing Normal University, 
Beijing, Kitajska, 26. 4.
The East of Art• , predavanje na Oddelku za filo-
zofijo (Center for Aesthetics), Pekinška univerza, 
Beijing, Kitajska, 27. 4.
The Stone and the Touchstone.•  Plenarno pre-
davanje na medn. konferenci »Aesthetics of 
Stone and Rock« (The Sixth Int. Conference 
on Environmental Aesthetics), v organizaciji 
University of Joensuu, Koli, Finska, 11.–14. 6.
Art and Politics.•  Vabljeni uvodni referat v panelu 
»Art and Politics«, XVII. mednarodni kongres za 
estetiko, Ankara, Turčija, 9.–13. 7.
Estetika na Slovenskem• . Uvodni referat na med-
narodnem kolokviju »Estetika na Slovenskem«, 
v organizaciji Slovenskega društva za estetiko, 
Ljubljana, 25.–26. 10.

jasna Fakin bajec
Štanjel – The Pearl of the Karst? Revitalization pro-• 
blems in a Karst Settlement in Slovenia. Prispevek 
na mednarodnem simpoziju Meditriology2: 
Coastal Settlements, Culture, Conservation. Org. 
Eastern Mediterranean University, Faculty of 
Architecture, Gazimağusa (Famagusta), Severni 
Ciper, 8.–10. 10.

Marina Gržinić Mauhler
Mind the map! - History is not given• . Predstavitev 
knjige in simpozija, Moderna galerija, Ljubljana, 
20. 2.
Female consequences: queer, politics, video, sex • 
and rock'n'roll. Predavanje v La Centrale Galerie 
Powerhouse, Montréal, Kanada, 7. 3.
Re-politicization of art from (the East of) Europe • 
creativity and resistance. Vabljeno predavanje 
v Centre des art Saidye Bronfman, Montréal, 
Kanada, 8. 3.
A selection of video works by Marina Grzinic and • 
Aina Smid. Vabljeno predavanje na Concordia 
University, Montréal, Kanada, 10. 3.
Comprehensive introduction to the project and • 
participants. Prispevek na seminarju »The list«, 

Stedelijk Museum CS (SMCS), Amsterdam, 
Nizozemska, 15. 3.
(Former) Eastern Europe, feminism and politics• . 
Vabljeno predavanje na Akademie der bildenden 
Künste Wien, Dunaj, Avstrija, 19. 4.
On the repoliticization of art through contami-• 
nation creativity and resistance. Vabljeno preda-
vanje na Geneva University of Art and Design, 
Ženeva, Švica, 24. 4.
On dramatization of performance by women per-• 
formers and dancers in the ex-Yugoslav space. 
Vabljeno predavanje na Geneva University of Art 
and Design, Ženeva, Švica, 25. 4.
Conceptual practices and the public space• . 
Prispevek na panelu v okviru seminarja »The pu-
blic in question«, Akademie der bildenden Künste 
Wien, Dunaj, Avstrija, 4. 5.
Resistance, subjectivity, geneaology, performan-• 
ce. Predavanje na temo »Integrated Cultures - 
Negotiating New Subjectivities« kot gostujoča 
profesorica na Ohrid Summer University, Ohrid, 
Makedonija, 25. 6.
On dramatization of performance by women • 
performers and dancers in the ex-Yugoslav spa-
ce. Predavanje na temo »Integrated Cultures - 
Negotiating New Subjectivities« kot gostujoča 
profesorica na Ohrid Summer University, Ohrid, 
Makedonija, 26. 6.
The confusion of the factual and virtual in rela-• 
tion to processes of evacuation and abstraction, 
performed by the machine of performative poli-
tics. Predavanje na temo »Integrated Cultures 
- Negotiating New Subjectivities« kot gostujoča 
profesorica na Ohrid Summer University, Ohrid, 
Makedonija, 27. 6.
Conceptualization of Borders• . Vabljeno predava-
nje, Galerie im Taxipalais, Innsbruck, Avstrija, 4. 
10.
Symposium on Another Publication• . Vabljeno pre-
davanje, Casco, Utrecht, Nizozemska, 6. 10.
Sovjetska kuhinja, reartikulacija• . Prezentacija, 
festival Break, Ljubljana, 10. 11.
New Feminism. Resistance• . Ciklus predavanj na 
Rosa-Mayreder-College, Dunaj, Avstrija, 21.–25. 
11.
New Feminism• . Prispevek na simpoziju v okviru 
projekta [prologue], Gradec, Avstrija, 29. 11.

Peter Klepec Kršić
Kvazi vzrok in zagate kreacije• . Javno predavanje 
v okviru podiplomskega programa »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« Univerze 
v Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana, 6. 6.
Tajna Fukoovog odnosa prema psihoanalizi• . 
Predavanje v okviru ciklusa »Politika tajne«, 
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Srbija, 16. 
10.
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Provokativnost Badioujevog filozofskog projek-• 
ta. Predavanje v okviru ciklusa »Politika tajne«, 
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, Srbija, 17. 
10.

Katja Kolšek
Aesthetics of Democracy• . Prispevek na XVII. 
mednarodnem kongresu za estetiko »Aesthetics 
Bridging Cultures« v Ankari, Middle East 
Technical University, ankara, Turčija, 9.–13. 7.

oto luthar
Kolonisation der Erinnerung. Über die radika-• 
le Umdeutung der traumatischen Episode der 
slowenischen Geschichte im 20. Jahrhundert. 
Predavanje na Universität Wien na temo »Kulturen 
der Differenz: transformationsprozesse im zentra-
leuropäischen Raum«, Dunaj, Avstrija, 19. 4.
Slovenia: the myths of a small nation• . Predavanje 
na Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für 
Geschichte, Abt. Südosteuropäische Geschichte, 
Graz, Avstrija, 12. 6.

tomaž Mastnak
Schmitt’s Behemoth• . Vabljeni referat na mednaro-
dnem znanstvenem srecanju »Thomas Hobbes and 
Carl Schmitt: Thinking Political Order Past and 
Present«. Department of Government, Uppsala 
universitet, Uppsala, Švedska, 9.–10. 2.
From Europe in the Balkans to Europe and the • 
Balkans. Vabljeno predavanje na mednaro-
dnem seminarju »Balkan Europe: Europe and/
as the Other«, organiziranem ob izidu moje knji-
ge Evropa: istorija političkog pojma (Beograd: 
Beogradski krug, 2007). Beogradski krug, Centar 
za kulturnu dekontaminaciju, Kosovo Institute of 
Journalism and Communication, Beograd, Srbija, 
29.–30. 6.
Western Hostility toward the Muslims: A History of • 
the Present. Plenarno predavanje na znanstvenem 
srečanju »Islamophobia/Islamophilia: Beyond 
the Politics of Enemy and Friend«. University of 
Michigan. Ann Arbor, ZDA, 19.–20. 10.
Holy War and the Question of Humanity: The • 
Crusades as Political Theology. Vabljeno predava-
nje v okviru seminarja »In the Name of Humanity: 
Humanitarianism and its Antecedents«. Center 
for International History, Columbia University, 
New York, ZDA, 30. 11.

nina Peršak
Varnost in njene nevarnosti• . Predavanje pri pred-
metu Viktimologija, Ljubljana, Fakulteta za var-
nostne vede, Univerza v Mariboru, 19. 4.
Feeling safe: tackling the anti-social behaviour in • 
the British national press. Vabljeno predavanje, 
7th annual Conference of the European Society of 
Criminology, Bologna, 26. 9.–29. 9.

Varnost, vznemirjenost in kazenskopravni odziv• . 
Predavanje, »Kriminaliteta in varnost v postmo-
derni družbi: 6. nacionalna kriminološka konfe-
renca z mednarodno udeležbo«, Ljubljana, 10. 
10.–11. 10.
Sodelovanje (intervju) pri dokumentarni oddaji • 
Pozor! Nadzor! (o videonadzoru javnih površin), 
Uredništvo dokumentarnih oddaj RTV. Avtor od-
daje: Siniša Gačić. Snemanje: 25. 10.. Predvajanje: 
9. 1. 2008 na TV Slovenija 2.

tanja Petrović
Recent research of the language-culture inter-• 
face in Europe: an attempt of research synthe-
sis. Predavanje na mednarodnem posvetovanju 
»Die Europäizität der Slawia oder die Slavizität 
Europas«, Humboldt-Universität zu Berlin, 
Berlin, Nemčija, 31. 5.–2. 6.
Officers without army: Yugoslav People Army • 
Officers in Slovenia, their memories of soci-
alism and everyday strategies in post-socia-
lism. Predavanje na 12. mednarodni konven-
ciji Association for the study of nationalities, 
Columbia University, New York, ZDA, 12.–14. 6.
European periphery and the transfer of colo-• 
nial discourse patterns: Austria, Slovenia and 
discourse on Western Balkans. Predavanje na 
10th Annual Conference on Conceptual History 
»Transnational Concepts, Transfers and the 
Challenge of the Peripheries«, Istanbul, Turčija, 
30. 8.–2. 9.
Concepts of time and space - universal or culture • 
specific?: evidence from folklore Predavanje na 
posvetovanju »Space and time in European fol-
klore«, Ljubljana, 6.–9. 9.
Spomin na socializem• . Predavanje na poletnem 
kampu Študentskega politološkega društva 
Polituss »Levica malo drugače«, Portorož, 11. 7.
Jezikovna situacija v Sloveniji in prevladujoče • 
jezikovne ideologije v sodobni slovenski družbi. 
Predavanje, Slovenski izobraževalni konzorcij - 
SLOV.I.K., Trst, Italija, 13. 10.
Med lokalnim in nacionalnim: Srbi v Beli Krajini • 
in njihove identitetne strategije. Teoretski semi-
nar, Oddelek za etnologijo in kulturno antropolo-
gijo Filozofske fakultete v Ljubljani, 13. 11.

Mateja Ratej
A citizen's view on the conduct of the Slovenian • 
state in the case of the Roma family. Prispevek na 
mednarodni konferenci »Unity and Plurality in 
Europe: Religion and Public Life«, Mostar, BIH, 
13. 8.
Political succession to the inter-war Slovenian • 
people's party: the early stages of political plu-
ralization in Slovenia. Predavanje na: »The 
Association for the Study of Nationalities 2007 
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World Convention«, Columbia University, New 
York, ZDA, 13. 4.
Refleksivnost zgodovinark in zgodovinarjev v • 
slovenskih tiskanih medijih v začetku 21. stoletja. 
Predavanje na znanstvenem posvetu »Sodobno 
slovensko zgodovinopisje«, Inštitut za novejšo 
zgodovino, Inštitut Nove revije, Ljubljana, 11. 10.
Slovene liberal and Catholic interpretations • 
of May Declaration in the interwar period. 
Prispevek na »39th National Convention of the 
American Association for the Advancement of 
Slavic Studies«, New Orleans, Lousiana, ZDA, 
16. 11.

Rado Riha
Je revolucija v arhitekturi še operativen pojem?•  
Vabljeno predavanje v okviru cikla »Arhitekturni 
epicentri«, Arhitekturni muzej, Ljubljana, 19. 4.
Dozdevki v zgodovini• . Javno predavanje v okviru 
podiplomskega programa »Interkulturni študiji – 
primerjalni študij idej in kultur« Univerze v Novi 
Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana, 23. 5.

jelica Šumič Riha
»Nezavedno je politika«• . Javno predavanje v okvi-
ru podiplomskega programa »Interkulturni študi-
ji – primerjalni študij idej in kultur« Univerze v 
Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana, 16. 5.
Two Statuses of the Universal• . Plenarno predava-
nje na mednarodnem simpoziju »Presenting the 
Potentialities in Aesthetics and Politics«, Berlin, 
Nemčija, 15.–17. 11.

samo tomšič
Spoved in psihoanaliza• . Predavanje v okviru 
tematskega cikla »O grehu«, Mirovni inštitut, 
Ljubljana, 8. 3.
Lacan's anti-religious act: the lessons of dis-• 
solution and the invention of the real. Poseg na 
mednarodnem kolokviju o »Triumfu religije«, 
org. Heyendaal Institute (Radboud University 
Nijmegen) in The Circle For Lacanian Ideology 
Critique (Jan van Eyck Academie Maastricht), 
Nijmegen, Nizozemska, 19.–20. 9.

tadej troha
Greh in čudež• . Predavanje v okviru 10. letnika 
Delavsko-punkerske univerze, Ljubljana, 18. 1.

Matjaž vesel
Astronom-filozof: Epistemološki problemi astro-• 
nomije v znanstveni revoluciji. Javno predavanje 
v okviru podiplomskega programa »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« Univerze 
v Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana, 13. 6.
Kako je astronomija postala filozofija: Galilejev • 
zagovor Kopernika. Vabljeno predavanje na pova-

bilo društva Kvarkadabra - društvo za tolmačenje 
znanosti, Ljubljana, 25. 10.
Nikolaj Kopernik: astronom-filozof• . Oddaja 
Odprti termin, RTV Slovenija, tretji program 
Radia Slovenija ARS, Ljubljana, 18. 12.

alenka zupančič
Evil and Comedy• . Predavanje na mednarodni 
konferenci »20th Century Literature & Culture«, 
University of Louisville, ZDA, 24. 2.
On Repetition• . Vabljeno predavanje na Duke 
University, ZDA, 27. 2.
Evil and Comedy• . Vabljeno predavanje na 
Columbia University, New York, ZDA, 1. 3.
Oblika svobode• . Javno predavanje v okviru podi-
plomskega programa »Interkulturni študiji – pri-
merjalni študij idej in kultur« Univerze v Novi 
Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana, 30. 5.
Autour »Ethics of the Real«• , sodelovanje na med-
narodnem srečanju na temo knjige A. Zupančič 
Ethics of the Real, Collège International de 
Philosophie, Pariz, Francija, 16. 6.
The Shape of Freedom. • Predavanje na mednaro-
dni konferenci »Materialism Today«, Birkbeck, 
University of London, London, Anglija, 23. 6.
Gostujoča predavateljica na »Nordic Summer • 
University«, Wik, Švedska, 22.–29. 7.
Freedom and Cause• . Predavanje na mednaro-
dni konferenci »Filozofija in psihoanaliza«, Sao 
Carlos, Brazilija, 28. 9.
Comedy: Physics of the Infinite against • 
Metaphysics of the Finite. Vabljeno predavanje na 
Sao Paulo University, Sao Paulo, Brazilija, 1. 10.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

aleš erjavec
Študijski obisk na Inštitutu za literaturo Kitajske • 
akademije družbenih ved v okviru medakademij-
ske izmenjave SAZU, Beijing, Kitajska, 21. 4.–1. 
5.

Peter Klepec Kršić
Znanstveno izpopolnjevanje na Université Paris • 
VIII, Pariz, Francija, 14. 5.–5. 6.

tomaž Mastnak
Remarque Institute, Visiting Fellow. New York • 
University, New York, ZDA, januar - junij 2007.
Critical Theory Institute, Visiting Fellow. • 
University of California at Irvine, Irvine, ZDA, 
od septembra 2007 dalje.

nina Peršak
Magistrski študij socialne in razvojne psiholo-• 

Poro_07_06.indd   127 18.6.2008   11:44:03



FILOZOFSKI INŠTITUT

128

gije, Faculty of Social and Political Sciences, 
University of Cambridge, Združeno kraljestvo, 
oktober 2006 – julij 2007.

Rado Riha
Delo na pripravi zaključne publikacije mednaro-• 
dnega projekta Exclusion et Traduction: l'Europe: 
une communauté de traduction, International 
Program for Advanced Studies, Maison des 
Sciences de l'Homme, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales in Reid Hall Institute, Columbia 
University, Pariz, Francija, 1. 6.–30. 6.

jelica Šumič Riha
Delo na pripravi zaključne publikacije mednaro-• 
dnega projekta Exclusion et Traduction: l'Europe: 
une communauté de traduction, International 
Program for Advanced Studies, Maison des 
Sciences de l'Homme, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales in Reid Hall Institute, Columbia 
University, Pariz, Francija, 1. 6.–30. 6.

samo tomšič
Znanstveno izpopolnjevanje na Université Paris • 
VIII, Département de philosophie, Pariz, Francija, 
11. 3.–15. 6., 3. 11.–31. 12.

Matjaž vesel
Sodelavec na projektu »Temeljni problemi rene-• 
sansnog novoplatonizma i hrvatski renesansni fi-
lozofi«, Institut za filozofiju, Zagreb, Hrvaška.

ana žerjav
Znanstveno izpopolnjevanje na Ecole de psycha-• 
nalyse des forums du champ lacanien, Pariz, 
Francija, 11. 3.–16. 6., 3. 11.–31. 12.

PedagošKo delo

aleš erjavec
Transkulturna estetika• . Predavanja na UP FHŠ 
Koper, zimski semester.
Predavatelj na podiplomskem študiju Univerze • 
v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za fi-
lozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in 
Oddelek za umetnostno zgodovino), ALUO.
Predavatelj na podiplomskem programu »Filozofija • 
in teorija vizualne kulture«, UP FHŠ Koper.

Marina Gržinić Mauhler
Redna profesorica na Akademiji za likovno ume-• 
tnost, Dunaj, Avstrija.
Gostujoči profesor na Geneva University of Art • 
and Design, Ženeva, Švica, april.
Gostujoči profesor Ohrid Summer University, • 
Ohrid, Makedonija, junij.

Sodobne teorije umetnosti in kulture ter este-• 
tika novih tehnologij. Podiplomski program 
»Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in 
kultur« Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU, 
Ljubljana.

Peter Klepec Kršić
Teorija oblasti in emancipatoričnih praks• . 
Podiplomski program »Interkulturni študiji – pri-
merjalni študij idej in kultur« Univerze v Novi 
Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana.

Katja Kolšek
Filozofski temelji humanističnih ved• . Vaje, 
Oddelek za kulturne študije UP FHŠ v Kopru, 
poletni semester.

oto luthar
Spomin narodov v historični perspektivi• . 
Podiplomski program »Interkulturni študiji – pri-
merjalni študij idej in kultur« Univerze v Novi 
Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana.
Teorija zgodovine• . Filozofska fakulteta, Univerza 
v Mariboru.

tanja Petrović
Spomin na socializem• . Podiplomski program 
»Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in 
kultur« Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU, 
Ljubljana.
Antropološka lingvistika• . Fakulteta za humani-
stiko, Univerza v Novi Gorici, zimski semester 
2007–.

Mateja Ratej
Teorija zgodovine• . Filozofska fakulteta, Univerza 
v Mariboru, poletni semester.

Rado Riha
Transformacije postmoderne misli• . Podiplomski 
program »Interkulturni študiji – primerjalni štu-
dij idej in kultur« Univerze v Novi Gorici in ZRC 
SAZU, Ljubljana.
Epistemologija humanističnih ved• , nosilec modu-
la v okviru ISH, Fakultete za podiplomski huma-
nistični študij, zimski semester.

jelica Šumič Riha
Filozofija, psihoanaliza, etika• . Podiplomski pro-
gram »Interkulturni študiji – primerjalni študij 
idej in kultur« Univerza v Novi Gorici in ZRC 
SAZU, Ljubljana.
Epistemologija humanističnih ved• , predavanja v 
okviru modula na ISH, Fakulteti za podiplomski 
humanistični študij.

Matjaž vesel
Pojmovna geneza modernega sveta• . Podiplomski 
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program »Interkulturni študiji – primerjalni štu-
dij idej in kultur« Univerze v Novi Gorici in ZRC 
SAZU, Ljubljana.

alenka zupančič
Psihoanalitični pojem objekta in njegovi odmevi v • 
filozofiji. Podiplomski program »Interkulturni štu-
diji – Primerjalni študij idej in kultur« Univerze v 
Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana.

mentorstvo

aleš erjavec je bil mentor diplomantki Katji Jordan 
(UP FHŠ Koper, Oddelek za kulturne študije) ter 
doktorantki mag. Poloni Tratnik (UP FHŠ Koper, 
podiplomski program »Filozofija in teorija vizualne 
kulture«).

Marina Gržinić Mauhler je bila komentorica pri 
magistrski nalogi Miljana Babić Govorica otro-
štva kot performativni aspekt umetniške inštalacije 
(Akademija za likovno umetnost in dizajn, Ljubljana) 
in komentorica pri diplomski nalogi Sebastjana 
Lebana in Staša Kleindiensta Jezik, koncept in stra-
tegije v sodobni umetniški produkciji (Akademija za 
likovno umetnost in dizajn, Ljubljana).

Peter Klepec je bil mentor mag. Juliji Magajna na 
podiplomskem študijskem programu »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« (Univerza 
v Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana).

oto luthar je bil mentor mladima raziskovalkama 
Jasni Fakin Bajec (Univerza v Ljubljani, Filozofska 
fakulteta) in Petri Testen (Univerza v Ljubljani, 
Filozofska fakulteta).

tanja Petrović je bila mentorica Kaji Širok, Tanji 
Nadu in Kseniji Bucik pri izdelavi doktorskih di-
sertacij na podiplomskem študijskem programu 
»Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in 
kultur« (Univerza v Novi Gorici in ZRC SAZU, 
Ljubljana).

Rado Riha je bil mentor mladi raziskovalki Ani 
Žerjav (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

jelica Šumič Riha je bila mentorica mladi razisko-
valki Katji Kolšek (Filozofska fakulteta Univerze v 
Ljubljani) in mlademu raziskovalcu Samu Tomšiču 
(Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Matjaž vesel je bil mentor doktorski kandidatki mag. 
Ingrid Kodelja (Podiplomski program »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur«, Univerza 
v Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana).
alenka zupančič je bila somentorica pri podiplom-
skem študiju mladega raziskovalca Tadeja Trohe 
(Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek 
za filozofijo), mentorica pri podiplomskem študi-
ju Lidije Šumah (Univerza v Ljubljani, Filozofska 
fakulteta, Oddelek za filozofijo), mentorica Mojci 
Pretnar in Sandiju Mavriču na podiplomskem študij-
skem programu »Interkulturni študiji – primerjalni 
študij idej in kultur« (Univerza v Novi Gorici in ZRC 
SAZU, Ljubljana).

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

spletni naslov: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modu-
les.php?name=insti&ime=9.
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summarY

Work continues at institute of Filosophy on re-
search programme Conditions and Problems of 
Contemporary Philosophy. The research domains 
that were systematically explored are the following: 
philosophy, political and legal philosophy, philoso-
phy of history, history of philosophy, philosophy of 
culture, philosophical anthropolgy, ethics, aesthet-
ics, ontology, epistemology, psychoanalisys, history 
of political thought.
The research projects Philosophical Problems of 
Ethics and Reformulating Memory Propaganda and 
Commemoration as an Integral Part of the Cultural 
History of the First World War and Slovenian-
Serbian Political Relations from 1918 to 1941 were 
completed. 
New research projects Anthropological Machines, 
Biopolitics, Production and Genealogy of (bare) 
Life, Europe and the politics of translation, Analysis 
of conflicts and cultural differences in North and 

Subsaharan Africa, Human Rights, Security and 
Challenges of Contemporary Crime and Creating 
the Image of Neighborhood: Austria, Slovenia and 
discourses on Southeastern Europe started.
Three issues of the Institute’s journal Filozofski 
vestnik have been published. The second issue of the 
2007 volume, The Revival of Aesthetics, is an inter-
national issue.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: Web page: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/
modules.php?name=insti&ime=9.
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dr. D. Perko

D. Bole

M. Breg

M. Ferjan

mag. J. Fridl

znanstveni svet

Dr. Matej Gabrovec (predsednik), dr. Andrej Kranjc, 
redni član SAZU, dr. Milan Orožen Adamič, dr. Dra-
go Perko, dr. Marjan Ravbar, dr. Maja Topole in dr. 
Igor Vrišer, redni član SAZU.

Personalna sestava

Predstojnik: dr. Drago Perko, znanstveni svetnik.
Znanstvena svetnika: dr. Milan Orožen Adamič, dr. 
Marjan Ravbar.
Višji znanstveni sodelavci: dr. Matej Gabrovec, dr. 
Drago Kladnik (od 12. 12.), dr. Irena Rejec Brancelj.
Znanstveni sodelavci: dr. Blaž Komac, dr. Janez Na-
red (od 13. 6.), dr. Franci Petek, dr. Aleš Smrekar, dr. 
Maja Topole.
Raziskovalnorazvojni sodelavec: dr. Drago Kladnik 
(do 12. 12.).
Samostojni strokovni sodelavec v humanistiki: Ma-
uro Hrvatin.
Strokovni sodelavec v humanistiki: Peter Repolusk.
Asistenta s specializacijo: mag. Jerneja Fridl, mag. 
Miha Pavšek.
Asistentka z magisterijem: dr. Mimi Urbanc.
Asistenti: David Bole, Mateja Breg, Bojan Erhartič, 
Primož Gašperič, dr. Janez Nared (do 13. 6.), Primož 
Pipan, Katarina Polajnar (od 1. 10.), Nika Razpotnik, 
dr. Matija Zorn.
Samostojna strokovna sodelavka s specializacijo: 
Alenka Turel Faleskini (do 30. 12.).
Samostojna strokovna delavka: Meta Ferjan.
Samostojna tehnica: Maruša Rupert (do 31. 7.).
Referentka: Darka Naglič.

Inštitut ima 9 organizacijskih enot:
oddelek za fizično geografijo
(vodja: Mauro Hrvatin),
oddelek za socialno geografijo
(vodja: Marjan Ravbar),
oddelek za regionalno geografijo
(vodja: Drago Perko),
oddelek za naravne nesreče
(vodja: Milan Orožen Adamič),
oddelek za varstvo okolja
(vodja: Aleš Smrekar),
oddelek za geografski informacijski sistem

(vodja: Matej Gabrovec),
oddelek za tematsko kartografijo
(vodja: Jerneja Fridl),
zemljepisni muzej
(vodja: Primož Gašperič),
zemljepisna knjižnica
(vodja: Maja Topole).

Na inštitutu deluje tudi
Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen 
vlade Republike slovenije
(predsednik: Milan Orožen Adamič).

Programi, ProjeKti in naloge

Geografija Slovenije
Vodja programa: M. Ravbar.
Sodelavci: D. Bole, M. Breg, B. Erhartič, M. Ferjan, 
J. Fridl, M. Gabrovec, P. Gašperič, M. Hrvatin, D. 
Kladnik, B. Komac, D. Naglič, J. Nared, M. Orožen 
Adamič, M. Pavšek, D. Perko, F. Petek, P. Pipan, K. 
Polajnar, N. Razpotnik, I. Rejec Brancelj, P. Repolu-
sk, M. Rupert, A. Smrekar, M. Topole, A. Turel Fale-
skini, M. Urbanc, M. Zorn.
Raziskovalni program obsega temeljna analitska in 
sintezna preučevanja Slovenije, njenih pokrajinskih 
sestavin in regionalnih enot, geografske primerjalne 
študije, razvijanje geografske terminologije, vključ-
no z zemljepisnimi imeni, prav tako pa razvijanje 
geografskih metod in tehnik ter geografskega in-
formacijskega sistema in z njim povezane tematske 
kartografije.
V okviru fizične geografije smo merili površinsko 
spiranje pri treh različnih rabah tal, umikanje strmih 
golih flišnih pobočij, premikanje gradiva po erozij-
skih jarkih in kemično denudacijo porečij ter žlebič-
no in vetrno erozijo. Izdelali smo nov zemljevid ka-
mninske sestave Slovenije ter začeli s preučevanjem 
povezanosti kamninske sestave in izoblikovanosti 
reliefa. Izboljšali smo metodologijo za izdelavo pro-
babilističnih in determinističnih zemljevidov plazo-
vitosti in jo uporabili na primeru Goriških brd. Izdali 
smo obširen monografski pregled pobočnih procesov 
v Sloveniji. Podrobneje smo preučili omembe geo-
morfnih procesov v poljudni literaturi in v svetih 
spisih. Raziskovali smo skalne podore v slovenskih 
alpskih pokrajinah. Preučili smo vzroke in posledice 
poplav 18. septembra 2007. V okviru rednih meritev 
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dr. M. Gabrovec

P. Gašperič

M. Hrvatin

mag. D. Kladnik

dr. B. Komac

dr. M. Orožen 
Adamič

smo geodetsko izmerili Triglavski in Skutin lede-
nik.
V okviru regionalne geografije smo preučevali po-
krajino krajevne skupnosti Jurklošter in ugotavljali 
povezave med višino, naklonom in ekspozicijo ter 
erozijsko ogroženostjo površja in vrstami rabe tal, pa 
tudi povezanostjo naravnih dejavnikov s poselitvijo, 
prebivalstvom in z gospodarstvom. Na podlagi baze 
podatkov franciscejskega katastra o rabi tal v prvi 
polovici 19. stoletja smo analizirali spremembe rabe 
v zadnjih dveh stoletjih po posameznih naravnogeo-
grafskih pokrajinah. Slovenske pokrajine se razliku-
jejo glede na trenutno rabo tal, bistveno pa tudi glede 
na procese spreminjanja rabe in pokrovnosti tal. S 
primerjavo ortofoto posnetkov iz leta 1990 in ze-
mljevidov rabe tal, izdelanih na podlagi terenskega 
dela, smo preučili spremembe rabe tal v podeželskih 
naseljih Gotovlje v Občini Žalec, Zelše in Podskraj-
nik v Občini Cerknica ter Križ in Šepulje v Občini 
Sežana. Raziskovali smo spreminjanje kulturne po-
krajine slovenske Istre in človekovo dojemanje teh 
sprememb. Obdelali smo tudi skupna zemljišča kot 
pomembno prvino slovenske kulturne pokrajine.
Na področju socialne geografije smo preučevali so-
dobno prostorsko preobrazbo naselij, neenakomerno 
razporejenost ustvarjalnosti in človeških virov, kar 
vpliva na inovativen gospodarski in družbeni razvoj, 
prostorsko organizacijo ter učinke gospodarstva, 
socialnih skupin in družbenih odnosov v pokrajini. 
Analizirali smo spremembe v etnični sestavi Sloveni-
je med popisnima letoma 1991 in 2002. Osredotočili 
smo se na etnično mešana območja slovenske Istre in 
Prekmurja ter večja mestna naselja. V ospredju pre-
učevanj obmejnih območij Slovenije so bili Žumber-
čani, grkokatoliško prebivalstva iz hrvaške obmejne 
pokrajine Žumberak, ki se je začelo priseljevati v 
Slovenijo v 19. stoletju, po letu 1970 pa se vse bolj 
meša z večinskim slovenskim prebivalstvom.
V okviru varstva okolja smo raziskovali socialne, 
politične, regionalne in okoljske geografske procese 
v slovenskih pokrajinah. Našli in preučili smo števil-
na divja odlagališča odpadkov v Ljubljani in okolici. 
Z Mestno občino Ljubljana smo pripravili izhodišča 
za predvideni sanacijski načrt, ki je nastal prav na 
podlagi naše metodologije in predloga prednostne 
sanacije. Anketirali smo 800 polnoletnih oseb v ur-
banih in ruralnih okoljih različnih slovenskih pokra-
jin o odnosu ljudi do ločenega zbiranja odpadkov in 
njihovega odlaganja na dovoljenih in nedovoljenih 
lokacijah. Analizirali smo 300 anket vrtičkarjev v 
Ljubljani in ugotavljali njihovo poznavanje kmetova-
nja z uporabo gnojil in zaščitnih sredstev ter njihov 
odnos do zdrave hrane in okolja nasploh. Rezultati 
kažejo na zmerno stopnjo okoljske ozaveščenosti, 
kar potrjujejo tudi analize vzorcev prsti in vrtnin z 
izbranih 100 vrtičkov.
Na področju zemljepisnih imen smo pripravili slo-
vensko različico standarda ISO 3166-2 s predlogoma 

ožjega in širšega nabora podomačenih zemljepisnih 
imen regionalnih enot po posameznih neodvisnih dr-
žavah in nekaterih odvisnih ozemljih ter nadaljevali 
s standardizacijo imen držav in slovenskih eksoni-
mov.
Na področju kartografske dejavnosti smo zasnovali 
celovit geografski informacijski sistem za izdela-
vo tematskih zemljevidov za Popisni atlas Slove-
nije 2002, naravovarstveni atlas Okolje na dlani in 
znanstveno monografijo Slovenia in focus. Poenotili 
in geokodirali smo podatke obstoječih podatkovnih 
in slikovnih baz, pa tudi terenskih popisov. Izdelali 
smo metodologijo in kazalnike prikaza posameznih 
vsebin ter razvili nove kartografske in oblikovalske 
pristope za povečanje nazornosti in sporočilnosti 
končne podobe tematskih zemljevidov.

Triglavski ledenik kot pokazatelj podnebnih spre-
memb
Vodja projekta: M. Gabrovec.
Sodelavci: B. Erhartič, J. Fridl, M. Hrvatin, B. Ko-
mac, M. Pavšek, K. Polajnar, M. Zorn.
Zunanji sodelavci: Franjo Drole, Jernej Gartner, dr. 
Klemen Zakšek.
V aplikativnem raziskovalnem projektu, ki je pote-
kal tretje leto, sodelujemo z Geodetskim inštitutom 
Slovenije. Septembra smo detajlno tahimetrično 
izmerili in terestrično fotogrametrično posneli Tri-
glavski ledenik. Poleg oboda ledenika smo pozicio-
nirali tudi večje število točk na samem ledeniku za 
poznejšo boljšo tridimenzionalno ponazoritev lede-
niške površine. 15. 10. smo geodetsko izmerili po-
vršino ledenika pod Skuto (zadnja tovrstna izmera 
je bila opravljena leta 2003). Velikost Triglavskega 
ledenika je bila 0,58 ha in ledenika pod Skuto 1,08 
ha, tako da je ledenik pod Skuto po površini zdaj ve-
čji od Triglavskega ledenika. Na ledeniku pod Skuto 
smo s pomočjo merilnih palic, ki smo jih vstavili v 
vrtine, narejene pred letom dni s plinskim vrtalni-
kom, izmerili letno znižanje površja v vzhodnem 
delu ledenika za 0,7 metra. Na Geodetskem inštitutu 
Slovenije so pripravljali metodologijo obdelave sta-
rih panoramskih arhivskih posnetkov Triglavskega 
ledenika, izvedenih z nemetrično kamero Horizont. 
Uporabljena je bila interaktivna metoda orientacije. 
Da bi pojasnili povezavo med podnebnimi spremem-
bami in krčenjem ledenika, smo obdelali nekatere 
ključne meteorološke podatke. Z izboljšanim mode-
lom smo izračunali kvaziglobalni sončni obsev lede-
nika v talilni dobi od leta 1960 naprej.

Navzkrižja interesov pri rabi podtalnice in možno-
sti za razreševanje
Vodja projekta: I. Rejec Brancelj. 
Sodelavci: M. Breg, D. Kladnik, B. Komac, D. Na-
glič, F. Petek, M. Ravbar, M. Rupert, A. Smrekar, 
M. Zorn.
Temeljni projekt se je ukvarjal z raznovrstnimi, po-
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gosto nasprotujočimi si interesi pri rabi podtalnice 
kot naravnega vira. Zaradi zgoščene poselitve ter 
zgostitve številnih gospodarskih in drugih dejavno-
sti so prodni vodonosniki ogroženi. Na naših pro-
dnih ravninah je ključno nasprotje med njihovo rabo 
za pridobivanje pitne vode ter agrarnimi in urbanimi 
dejavnostmi. Navzkrižja je mogoče zmanjšati tudi z 
ustrezno ozaveščenostjo vseh uporabnikov tega pro-
stora in naravnega vira. Prav vprašanja o tej proble-
matiki smo v okviru projekta še zadnjič zastavili 400 
anketiranim osebam. Rezultate projekta smo objavili 
v dveh znanstvenih monografijah: Divja odlagališča 
odpadkov na območju Ljubljane ter Zasebni vodnja-
ki in vrtine na območju Ljubljane.

Naselbinski razvoj Slovenije pod vplivi urbanizaci-
je na prelomu tisočletja
Vodja projekta: M. Ravbar.
Sodelavci: D. Bole, M. Ferjan, D. Kladnik, J. Nared, 
F. Petek, I. Rejec Brancelj, P. Repolusk, A. Turel Fa-
leskini.
Temeljni projekt, ki se ukvarja s preobrazbo na-
selbinskega sistema, je potekal zadnje leto. Najpo-
membnejši rezultati so: pregled stanja in sodobnih 
teženj v naselbinskem razvoju, analiza strukturnih 
sprememb sistema v zadnjem desetletju, analiza in 
sinteza funkcijskega prepletanje mest, analiza teo-
retskih podlag pri preučevanju konkurenčnosti mest, 
preučitev naselbinskega sistema glede na regionalno 
razvitost območij, določitev razmerja med kakovo-
stjo bivanja in kakovostjo okolja ter predstavitev 
razvojnih dilem in možnih scenarijev usmerjanja 
naselbinskega razvoja. V ospredju so bili urbana 
območja z močnim priseljevanjem prebivalstva, de-
mografsko ogrožena, predvsem obmejna območja, 
ter spreminjanje vloge manjših naselij mestnega tipa. 
Na podlagi empiričnih analiz smo oblikovali nabor 
kazalnikov spremljanja ter pripravili priporočila za 
ukrepanje s pomočjo prostorskih politik. Ugotovili 
smo, da se mestne regije s hierarhičnim sistemom 
naselij postopno preoblikujejo v bolj izenačeno 
omrežje vozlišč razpršene decentralizacije.

Skupna zemljišča v Sloveniji: kulturna pokrajina 
med preteklostjo in prihodnostjo
Vodja projekta: D. Perko.
Sodelavci: M. Hrvatin, F. Petek, M. Urbanc.
Temeljni projekt je potekal zadnje leto. Izpopolnili in 
razširili smo metodologijo preučevanja časovnega in 
prostorskega razvoja skupnih zemljišč v odvisnosti 
od naravnih in družbenih razmer. Po letu 1993 so 
ponovno ustanovili 665 agrarnih skupnosti (pred po-
državljenjem jih je bilo približno 1000). Vrnili so jim 
79.790 ha, večinoma gozdnih, kmetijskih in stavbnih 
zemljišč. Skupna zemljišča so po Sloveniji razpore-
jena neenakomerno, skoraj polovica pa jih je v alp-
skih gorovjih. Aktivnih kmetijskih skupnih zemljišč 
je med vrnjenimi le 15 %, od tega je po podatkovni 

zbirki GERK 74 % pašnikov in 21 % travnikov. Ak-
tivna skupna zemljišča so predvsem na karbonatnih 
kamninah in rendzini, na območju bukovih gozdov 
in visokogorskega rastja, na reliefno neugodnih ob-
močjih, torej v bistveno slabših naravnih razmerah 
kot ostala kmetijska zemljišča. S holističnim pristo-
pom delfi metode smo na primeru Velike planine 
razkrili skupna zemljišča kot pomembno prostorsko, 
časovno, gospodarsko, kulturno in duhovno sestavi-
no ter kot kompleksen sistem naravnih in družbenih 
prvin.

Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene 
rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji 
v obdobju 1991–2002 po vzorčnih podeželskih ob-
močjih
Vodja projekta: M. Topole.
Sodelavci: D. Bole, F. Petek, P. Repolusk.
Projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa 
Konkurenčnost Slovenije 2000–2006 smo sklenili z 
objavo znanstvene monografije Spremembe pozida-
nih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih.

Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetij-
stva in spreminjanja poselitvenega vzorca
Vodja projekta: D. Kladnik.
Sodelavci: B. Komac, F. Petek, P. Repolusk, M. Ur-
banc, M. Topole, M. Zorn.
Projekt poteka v okviru ciljnega raziskovalnega pro-
grama Konkurenčnost Slovenije 2006–2013. Izva-
ja ga Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani 
pod vodstvom dr. Lucije Ažman Momirski skupaj s 
soizvajalci Geografskim inštitutom Antona Melika 
ZRC SAZU, Urbanističnim inštitutom Republike 
Slovenije in Kmetijsko-gozdarskim zavodom Nova 
Gorica Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Po-
krajinski učinki posodabljanja kmetijstva bodo na 
ravneh vzorčnih kmetijskih obratov in naselij pre-
učeni v Goriških brdih, Spodnji Savinjski dolini in 
Suhi krajini. Leta 2007 smo podrobneje obdelali Go-
riška brda in Spodnjo Savinjsko dolino.

Učinkovitost in vplivi investicij na regionalni in 
prostorski razvoj
Vodja projekta: M. Ravbar.
Sodelavci: J. Fridl, J. Nared, N. Razpotnik, D. Bole.
Zunanja sodelavca: dr. Žan Oplotnik, dr. France 
Križanič.
Pri ciljnem raziskovalnem projektu sodeluje tudi Eko-
nomski inštitut Pravne fakultete Univerze v Ljublja-
ni. Ovrednotili smo pomen investicij za prostorske 
strukture in njihovo prostorsko razporeditev. Uredili 
smo podatkovno in kartografsko bazo investicijskih 
aktivnostih ter analizirali geografske značilnosti in-
vesticijskega razvoja med letoma 2000 in 2005. Na 
ravni lokalnih skupnosti smo investicije primerjali s 
stopnjo urbaniziranosti, ekonomsko razvitostjo in ra-
stjo delovnih mest, še zlasti ustvarjalnih poklicev.
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Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne 
politike
Vodja projekta: D. Perko.
Sodelavci: D. Bole, M. Breg, D. Kladnik, D. Naglič, 
J. Nared, M. Ravbar, M. Urbanc.
Zunanja sodelavca: mag. Andrej Gulič, mag. Da-
mjan Kavaš.
V okviru ciljnega raziskovalnega projekta, pri kate-
rem sodelujeta tudi Inštitut za ekonomska razisko-
vanja in Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 
vzpostavljamo sisteme vmesnega in končnega vre-
dnotenja aktivnosti s področja regionalne politike v 
Sloveniji. Opredeliti smo temeljna izhodišča projekta 
ter preučili stanje na področju regionalnega razvoja v 
Sloveniji in dosedanje izkušnje na področju vredno-
tenja regionalne politike. Opredelili smo poglavitne 
potrebe spremljanja regionalne politike in izhodišča, 
ki jih morajo upravljavci regionalne politike upošte-
vati pri zasnovi predhodnega vrednotenja regional-
nih razvojnih programov in projektov.

Dnevna prometna migracija na delovno mesto in 
šolo
Vodja projekta: M. Gabrovec.
Sodelavci: D. Bole, J. Fridl, D. Kladnik, P. Pipan, P. 
Repolusk.
Pri ciljnem raziskovalnem projektu sodelujejo še 
mariborska Fakulteta za gradbeništvo, Urbanistični 
inštitut Republike Slovenije, Pedagoška fakulteta 
Univerze na Primorskem ter ljubljanska Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo. Cilj projekta je na podlagi 
analize dnevnih potovanj in ponudbe javnega potni-
škega prometa predlagati ukrepe prometne politike 
za učinkovito pospeševanje rabe javnega potniškega 
prometa. V prvi fazi smo analizirali podatke popisa 
prebivalstva leta 2002 o dnevni mobilnosti prebi-
valstva. Zanimali sta nas smer potovanja (temeljna 
enota obdelave je bila občina) in izbira prometnega 
sredstva. Nadpovprečen delež uporabnikov javne-
ga potniškega prometa imajo industrijska središča, 
kjer večje tovarne organizirajo avtobusne prevoze na 
delo, in naselja z dobro železniško povezavo, kjer je 
vlak tudi časovno konkurenčen osebnemu prometu. 
V drugi fazi smo analizirali uporabo javnega potni-
škega prometa na območju občine Dol pri Ljubljani, 
kjer je bila v letu 2006 izboljšana avtobusna pove-
zava z Ljubljano. Z anketiranjem na avtobusih smo 
neposredno preučili odziv dnevnih vozačev na iz-
boljšanje ponudbe javnega potniškega prometa.

Trajnostno urejanje prometa na lokalni ravni
Vodja projekta: M. Gabrovec.
Sodelavec: D. Bole.
Zunanji sodelavec: Klemen Gostič.
Nosilec ciljnega raziskovalnega projekta je Urbani-
stični inštitut Republike Slovenije, sodeluje še ma-
riborska Fakulteta za gradbeništvo, vodja projekta 
je dr. Aljaž Plevnik. V okviru projekta smo na in-

štitutu analizirali primere dobrih praks trajnostnega 
urejanja prometa v malih mestih, to je takih z okrog 
10.000 prebivalci. Analizirali smo posamezne ukre-
pe v slovenskih mestih in izbranih mestih v Evropi, 
predvsem v Angliji in srednji Evropi.

Analiza konfliktov in kulturnih razlik v Severni in 
Podsaharski Afriki – geografija
Vodja projekta: P. Repolusk. 
V okviru ciljnega raziskovalnega projekta, ki ga na 
ZRC SAZU vodi dr. Tomaž Mastnak, bomo pripravi-
li strokovne podlage priročnika za Slovensko vojsko 
ob morebitni napotitvi vojakov na mirovne operacije 
v afriške države. V prvem letu smo v okviru geograf-
skega dela projekta podrobno analizirali razmere v 
Čadu, kamor se na mirovno operacijo, povezano z 
zaščito beguncev iz sudanskega Darfurja, na začet-
ku leta 2008 predvidoma odpravlja enota Slovenske 
vojske.

Soška fronta – geografija
Vodja projekta: B. Komac.
Sodelavci: J. Fridl, M. Hrvatin, D. Kladnik, M. Pav-
šek, D. Perko, F. Petek, P. Pipan, M. Urbanc, M. 
Zorn.
V okviru ciljnega raziskovalnega projekta, ki ga na 
ZRC SAZU vodi dr. Petra Svoljšak, sodelujemo z več 
geografskimi tematskimi sklopi. V sklopu Vpliv so-
ške fronte na spremembe pokrajine v Zgornjem Po-
sočju smo ugotovili, da je bojevanje na soški fronti 
vplivalo na več pokrajinskih sestavin. V sklopu Po-
men naravnogeografskih dejavnikov za gorsko bo-
jevanje smo pripravili regionalizacijo preučevanega 
območja ter pripravili podatkovne sloje z litološkimi, 
reliefnimi in drugimi podatki na podlagi 25-metr-
skega digitalnega modela reliefa. V sklopu izdelave 
tematskih zemljevidov smo določili območja prika-
zov, izbrali elemente topografske podlage, pripravili 
senčeni relief, zasnovali prikaz omrežja naselij, pri-
dobili in uredili podatke o rečnem omrežju ter digi-
talizirali železniško in cestno omrežje na izbranem 
območju. V sklopu Vpliv naravnih nesreč na boje-
vanje na območju soške fronte v Zgornjem Posočju 
smo pridobili podatke številnih slovenskih avtorjev 
ter opredelili povezanost med gorsko pokrajino in 
naravnimi nesrečami, osredotočili pa smo se na na-
ravne nesreče v Julijskih Alpah med letoma 1915 in 
1917. V sklopu Vpliv soške fronte na družbenogeo-
grafske pokrajinske spremembe v Zgornjem Posočju 
smo se osredotočili na vrednotenje razpoložljivih vi-
rov in zajemanje podatkov za predvidene preučitve 
prebivalstva, naselij, infrastrukture in rabe tal.

DIAMONT – Data infrastructure for the Alps: mo-
untain orientated network technology
Vodja projekta: M. Urbanc.
Sodelavci: M. Ferjan, J. Fridl, B. Komac, M. Hrva-

K. Polajnar
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tin, J. Nared, M. Pavšek, D. Perko, F. Petek, P. Pipan, 
M. Ravbar, P. Repolusk, M. Rupert, M. Zorn.
DIAMONT je evropski projekt v okviru programa 
INTERREG III B za območje Alp. Pripravili smo 
nabor instrumentov, ki so primerni za spodbujanje 
regionalnega razvoja v Alpah, in izvedli delavnice 
na izbranih testnih območjih. Pripravili smo gradiva 
za Atlas Alpinum (Atlas Alp) ter za knjigo, ki obrav-
nava participativni proces, uporabljen v okviru pro-
jekta, in opisuje rezultate delavnic.

R.A.V.E. Space – Raising awareness of values of 
space through the process of education
Vodja projekta: J. Fridl.
Sodelavci: M. Ferjan, D. Kladnik, J. Nared, D. Perko, 
P. Pipan, A. Smrekar, M. Urbanc.
Dejavnosti evropskega projekta R.A.V.E. Space, 
ki že tretje leto poteka v okviru programa INTER-
REG III B CADSES, so bile v zadnjem letu usmer-
jene predvsem v ozaveščanje učiteljev in učencev o 
vrednotah prostora. Slovenski partnerji smo veliko 
pozornost namenili vključevanju vsebin trajnostne-
ga prostorskega razvoja v učne načrte slovenskih 
osnovnih in srednjih šol. Sodelovali smo pri organi-
zaciji in izvedbi več seminarjev za učitelje. Skupaj 
z domačimi in tujimi projektnimi partnerji smo pri-
pravili nekaj novih učil, na primer knjižico z naslo-
vom Graphical Materials as Teaching Tools for the 
Conceptualization of Space v okviru mape Tool Kit. 
S poljsko filmsko ekipo smo sodelovali pri snemanju 
serije izobraževalnih oddaj v Sloveniji. Aktivno smo 
se vključili tudi v dejavnosti poletnega tabora za uči-
telje v Lipici. Dosežke projekta smo predstavili na 
sklepni konferenci v Ljubljani.

ALPTER – Alpine terraced landscapes
Vodja projekta: D. Kladnik.
Sodelavci: B. Komac, F. Petek, M. Zorn.
ALPTER je evropski projekt v okviru programa IN-
TERREG III B za območje Alp o terasiranih pokra-
jinah v alpskem loku. Sodelujejo ustanove iz Italije, 
Avstrije, Francije, Švice in Slovenije. Nameni in cilji 
projekta, ki ga pri nas koordinira dr. Lucija Ažman 
Momirski s Fakultete za arhitekturo Univerze v Lju-
bljani, so integralno upravljanje pokrajine s kultur-
nimi terasami, izmenjava dobrih praks na področju 
varstva okolja in promocije terasastih pokrajin, pod-
pora skupnim strategijam za upravljanje območij s 
kulturnimi terasami, nastajanje novih metodologij, 
tehnik in planskih instrumentov za varstvo kultur-
nih pokrajin, krepitev lokalne in regionalne identi-
tete ter ozaveščanje prebivalstva o vlogi in pomenu 
značilne terasirane kulturne pokrajine. V Sloveniji 
so bila kot vzorčni primer izbrana Goriška brda. Na 
podlagi opravljenih raziskav smo pripravili gradivo 
za monografijo, ki terasirano pokrajino osvetljuje z 
različnih zornih kotov.

Spremembe rabe tal v Sloveniji in na Češkem v za-
dnjih dvesto letih – primerjalna študija
Vodja projekta: M. Gabrovec.
Sodelavci: D. Kladnik, F. Petek, P. Pipan, M. Ur-
banc.
Bilateralni projekt na češki strani vodi dr. Ivan Bičík 
s Karlove univerze v Pragi. V drugem letu izvajanja 
projekta je bila v ospredju organizacija mednarodne 
konference z naslovom Človek v srednjeevropskih 
pokrajinah: pokrajina in spremembe rabe tal v ob-
mejnih regijah. Konferenca je bila organizirana v 
okviru komisije za preučevanje sprememb rabe in 
pokrovnosti tal pri Mednarodni geografski zvezi 
(IGU LUCC Commission), glavni organizatorji smo 
bili slovenski in češki geografi ob sodelovanju av-
strijskih in slovaških kolegov. Na konferenci smo 
prikazali tudi rezultate skupnega dela na projektu, to 
je primerjave procesov sprememb zemljiške rabe v 
Sloveniji in na Češkem.

Primerjava kartiranja snežnih plazov, protilavin-
skih ukrepov in objektov ter ugotavljanje njihove 
primernosti in uporabnosti v gorskih območjih 
Julijskih Alp (SZ Slovenija) in Rize-Sivrikaya (SV 
Turčija)
Vodja projekta: M. Ravbar.
Sodelavci: B. Komac, M. Pavšek, P. Pipan, M. Zorn.
Slovensko-turški bilateralni projekt s tematiko sne-
žnih plazov je potekal drugo leto. Turški partner je 
Oddelek za raziskovanje snežnih plazov (ÇAGEM), 
ki deluje v okviru Direktorata za naravne nesreče 
(AFET) s sedežem v Ankari. V okviru obojestran-
skih obiskov smo podrobneje spoznavali lavinsko 
problematiko, analizirali posamezne primere in nji-
hove posebnosti ter primerjali protilavinske ukrepe 
vzdolž glavne prometnice v Sloveniji in Turčiji. S po-
močjo turške strani smo sprožili postopek za vključi-
tev Slovenije v EUR-OPA, evropski in sredozemski 
sporazum o nesrečah velikega obsega (European and 
Mediterranean Major Hazards Agreement), ki je bil 
sklenjen leta 1987 in deluje v okviru Sveta Evrope.

Center odličnosti FABRICA – geografija Krasa
Vodja projekta: D. Perko.
Sodelavci: M. Breg, J. Fridl, M. Gabrovec, M. Pav-
šek, M. Hrvatin, D. Kladnik, B. Komac, J. Nared, F. 
Petek, P. Repolusk, A. Smrekar, M. Topole, M. Ur-
banc, M. Zorn.
Geografija Krasa je del projekta Kras v okviru cen-
tra odličnosti Fabrica. Za monografijo smo pripravili 
poglavji Ljudje in Raba tal ter del poglavja Kamni-
ne in relief, pripravili pa smo tudi gradivo za kar-
tografsko in spletno ponazoritev vsebin. Opremili 
smo ga s številnimi zemljevidi, grafikoni, shemami 
in fotografijami. Poglavji Raba tal in Ljudje sta bili 
temeljito uredniško obdelani; poglavje Raba tal je 
bilo izbrano kot vzorčni model pri pripravi ostalih 
poglavij monografije.

dr. M. Zorn
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Vključevanje elementov trajnostnega prostorskega 
razvoja in vrednot prostora v izobraževalni proces
Vodja: J. Fridl.
Sodelavka: M. Urbanc.
Aplikativni projekt, ki je nadgradnja evropskega 
projekta R.A.V.E. Space, je namenjen ozaveščanju in 
izobraževanju mladih v Sloveniji. Slovenski učenci 
se podobno kot drugi evropski učenci premalo zave-
dajo, da njihovo vsakdanje življenje velikokrat nega-
tivno vpliva na prostor. Za gospodarsko, prostorsko 
in družbeno uravnotežen razvoj je pomembno vklju-
čevanje posameznikov, ki so zadostno izobraženi in 
ozaveščeni o trajnostnem prostorskem razvoju, saj je 
v primerjavi z okoljskimi in ekološkimi temami pro-
storski vidik izrazito zapostavljen. Predlagali smo 
nove vsebine ali drugačen način obravnave že obsto-
ječih vsebin v slovenskih šolah, kar je sovpadalo s 
prenovo kurikulov osnovnih, poklicnih in srednjih 
šol.

Vrtičkarstvo v Mestni občini Ljubljana kot vir one-
snaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi
Vodja projekta: A. Smrekar.
Sodelavci: M. Breg, D. Bole, B. Erhartič, D. Kladnik, 
K. Polajnar.
Pri projektu sta sodelovala Kmetijski inštitut Slove-
nije kot nosilna ustanova in Javno podjetje Vodovod 
- Kanalizacija. Vrtičkarska dejavnost je nastala za-
radi socialnih, ekonomskih in rekreacijskih potreb 
človeka v urbanem okolju, torej potreb, da se mešča-
ni ponovno »približajo naravi«, pridelajo in uživajo 
»domačo in zdravo« hrano ter se ob tem razgibavajo 
in zabavajo. V Ljubljani je ta dejavnost povsem ne-
pregledna, zato z raziskavo zasledujemo razvojne ci-
lje z okoljevarstvenega, zdravstvenega ter upravno-
planerskega vidika. V podatkovno bazo smo vnesli 
300 anket o vrtičkarjih, jih analizirali in ugotavljali 
njihovo poznavanje kmetovanja ob uporabi gnojil in 
zaščitnih sredstev, njihov odnos do zdrave hrane in 
okolja na splošno ter njihovo morebitno pripravlje-
nost za preselitev vrtička na drugo, predpripravljeno 
lokacijo.

Postopek aplikacije standarda zagotavljanja kako-
vosti storitev SIST:EN 13816 za organizacijo me-
stnega linijskega prevoza potnikov v Mestni občini 
Ljubljana
Vodja projekta: M. Gabrovec.
Naročnik projekta je Mestna občina Ljubljana, pri 
izvajanju projekta pa sodeluje mariborska Fakulteta 
za gradbeništvo. V prvi fazi smo pregledali standard 
SIST:EN 13816 in pripravili širši izbor kazalnikov, 
ki so smiselni za uporabo v Mestni občini Ljubljana. 
Pri tem smo se opirali na izkušnje, ki smo si jih v letu 
2005 pridobili v koprski občini.

Izdelava conskega sistema v Republiki Sloveniji
Vodja projekta: M. Gabrovec.

Sodelavci: D. Bole, J. Fridl, N. Razpotnik.
Projekt, ki ga financira Ministrstvo za promet, izde-
lujemo skupaj z Agencijo za promet iz Ljubljane. Pri-
pravili bomo tarifne cone za javni potniški promet v 
Sloveniji, ki naj bi jih začeli uporabljati do leta 2012, 
ko naj bi bila v Sloveniji uvedena enotna vozovnica za 
vse vrste javnega potniškega prometa. Tarifne cone 
izdelujemo variantno, po tako imenovanih malih in 
velikih conah, to je takih s premerom 5 oziroma 10 
km. V prvi fazi smo pripravili coniranje za severni 
del Osrednjeslovenske regije.

Popisni atlas Slovenije 2002
Vodja: J. Fridl.
Sodelavci: D. Kladnik, D. Perko, M. Ravbar, P. Re-
polusk, M. Urbanc.
Potekala je sklepna faza projekta izdelave prvega po-
pisnega atlasa Slovenije, ki ga je naročil Statistični 
urad Republike Slovenije. V zadnjem letu projekta 
smo dokončno oblikovali in izdelali 102 tematska 
zemljevida, pripravili ostale grafične priloge in spre-
mljajoča besedila ter atlas uredili. Popisni atlas Slo-
venije 2002, ki je izšel v mesecu maju, s številnimi 
zemljevidi in spremljajočimi znanstvenimi besedili 
na celovit način predstavlja podatke popisa prebival-
stva, gospodinjstev in stanovanj leta 2002. Med ze-
mljevidi so tudi takšni, ki jih v drugih publikacijah 
ni mogoče videti.

Slovenia in focus
Vodja: D. Perko.
Sodelavci: J. Fridl, D. Kladnik, M. Orožen Adamič, 
M. Pavšek, P. Repolusk, M. Urbanc.
Priprava monografije Slovenia in focus, ki je od za-
snove do preloma za tisk potekala na Geografskem 
inštitutu Antona Melika, je obsegala pripravo avtor-
skih prispevkov in izdelavo večjega števila zemljevi-
dov. Monografija je bila zasnovana kot promocijsko 
gradivo za pomembnejše tuje delegacije, ki bodo 
Slovenijo obiskale v času slovenskega predsedovanja 
Evropski zvezi. Od klasičnih knjig, ki so namenje-
ne predstavitvi naše države, se razlikuje po tem, da 
natančneje in znanstveno predstavi vpetost Slove-
nije v evropske tokove, njene regionalne razlike ter 
pomembnejše družbene in naravne značilnosti in 
posebnosti. Metaforično naj bi predstavljala pove-
čevalno steklo, ki bralcu omogoča celovit pogled na 
Slovenijo v srcu Evrope. Večino izvodov je odkupil 
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

Zemljevidi za naravovarstveni atlas Okolje na dla-
ni
Vodja: J. Fridl.
Sodelavci: M. Hrvatin, D. Perko.
Po naročilu Agencije Republike Slovenije za okolje 
smo izdelali 74 tematskih zemljevidov v merilu 1 : 
1.100.000, ki bodo izšli v okviru naravovarstvenega 
atlasa Okolje na dlani. Največ časa smo namenili 
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pridobivanju in poenotenju ustreznih podatkov, obli-
kovanju podatkovnih baz za posamezne tipe zemlje-
vidov in pripravi »shape« datotek. Pri oblikovanju 
zemljevidov smo uporabili pestra, svobodnejša in 
morda ne ravno najbolj uveljavljena kartografska iz-
razna sredstva.

Atlantica
Vodja projekta: D. Kladnik.
Zunanji sodelavci: mag. Senja Požar, Jure Medved-
šek, dr. Franc Lovrenčak, dr. Sabina Popit.
Mladinska knjiga je v sodelovanju z založbo Bertel-
smann izdala knjigo Atlantica: Veliki satelitski atlas 
sveta. Hkrati s slovensko izdajo so se pripravljale in 
izšle tudi hrvaška, srbska, makedonska in bolgarska 
različica. Na inštitutu smo izdelali izhodišča in na-
potke za domačenje zemljepisnih imen v vseh jezi-
kovnih različicah atlasa, za slovensko izdajo pa smo 
pripravili še podroben seznam podomačenih tujih 
zemljepisnih imen in redakcijo gradiva v računalni-
ški datoteki z zemljepisnimi imeni. Sodelovali smo 
tudi pri prvih korekturah kartografskega gradiva.

Pregled zemljepisnih imen na vojaškem zemljevidu 
avstrijske Koroške (1763–1787)
Vodja projekta: M. Zorn.
Zunanja sodelavka: Vesna Logar Zorn.
Nadaljevali smo s projektom Josephinische Lande-
saufnahme 1763–1787 für das Gebiet des Bundeslan-
des Kärnten (Republik Österreich) oziroma Koroška 
na vojaškem zemljevidu, ki ga vodi dr. Vincenc Raj-
šp s Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju.

Severna Primorska
Vodja projekta: D. Kladnik.
Sodelavka: J. Fridl.
Za Mesno industrijo Primorske smo za pridobitev 
njihove blagovne znamke z geografskim poreklom 
izdelali opredelitev in kratek oris zemljepisnega poj-
ma Severna Primorska ter pripravili kartografsko 
ponazoritev pokrajine.

Državna pregledna karta Republike Slovenije v me-
rilu 1 : 250.000
Vodja projekta: D. Kladnik.
Sodelavec: D. Perko.
Zunanje sodelavke: dr. Metka Furlan, mag. Alenka 
Gložančev, dr. Alenka Šivic-Dular.
Na nastajajočem standardiziranem zemljevidu Slove-
nije v merilu 1 : 250.000, ki ga bo izdelal Geodetski 
inštitut Slovenije in v imenu Komisije za standardi-
zacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije 
izdala Geodetska uprava Republike Slovenije, smo 
skladno z razpoložljivimi viri in usmeritvami Ko-
misije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade 
Republike Slovenije z vidika pravilnosti in ustrezno-
sti zapisa pregledali zemljepisna imena na ozemlju 
Slovenije in na ozemljih sosednjih držav Avstrije, 

Italije, Hrvaške in Madžarske. Leta 2007 smo pri-
pravili končno redakcijo zemljevida, predlagali 600 
izboljšav in opravili končno korekturo.

Standardizacija imen svetovnih upravnih enot
Vodja projekta: D. Kladnik.
Sodelavec: D. Perko.
Zunanji sodelavci: dr. Janez Dular, dr. Metka Furlan, 
mag. Alenka Gložančev, dr. Alenka Šivic-Dular.
Za Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen 
Vlade Republike Slovenije smo nadaljevali s standar-
dizacijo slovenskih imen svetovnih upravnih enot v 
okviru svetovnega standarda ISO 3166-2. S podrob-
no obravnavo upravnih enot po državah smo pripra-
vili predlog minimalne in maksimalne različice slo-
venjenja za približno polovico neodvisnih držav in 
odvisnih ozemelj z največjo stopnjo avtonomnosti.

Spremljanje dela Komisije za standardizacijo ze-
mljepisnih imen Vlade Republike Slovenije
Vodja projekta: M. Topole.
Sodelavci: D. Kladnik, M. Orožen Adamič, D. Per-
ko, M. Urbanc.
Tudi v letu 2007 je namesto predsednika dr. Milana 
Orožna Adamiča KSZI VRS vodil dr. Drago Perko. 
Komisija se je do poletja sestala petkrat, potem pa 
je bilo njeno delovanje zaradi problema financiranja 
začasno ustavljeno. Tako smo v drugi polovici leta 
opravljali le nujna dela. Komisija je prejela 46 dopi-
sov ustanov in posameznikov, odposlala pa jih je 45. 
Dokončala je večletno izdelavo seznama standardi-
ziranih zemljepisnih imen za zemljevid Slovenije v 
merilu 1 : 250.000. Njena Podkomisija za SIST ISO 
3166-2 se je sestala šestkrat in pregledala imena re-
gionalnih enot polovice držav in odvisnih ozemelj. 
Člana dr. Drago Kladnik in dr. Mimi Urbanc sta 
KSZI VRS zastopala na 18. srečanju Regionalne je-
zikovno-zemljepisne delovne skupine za vzhodni del 
srednje in jugovzhodno Evropo Skupine izvedencev 
Združenih narodov za zemljepisna imena, ki je bilo 
od 16. do 18. maja v Pragi in pripravila poročilo o 
delu KSZI VRS za 9. konferenco Skupine strokov-
njakov Združenih narodov za zemljepisna imena 
UNGEGN, ki je bila od 28. do 31. avgusta 2007 v 
New Yorku. Komisija je, kot vsako leto, pripravila 
izčrpen elaborat »Izvedba strokovno-operativnih del 
za Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen 
Vlade Republike Slovenije v letu 2007«, ki vsebuje 
zapisnike sestankov s prilogami ter kopije prejetih 
in poslanih dopisov, dokazil o mednarodnem sode-
lovanju, dokumentov ter znanstvenih in strokovnih 
prispevkov članov komisije.

drugo delo in dejavnosti

M. breg•  je nadomestna članica Sosveta za sta-
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tistiko naravnih virov in okolja pri Statističnem 
uradu Republike Slovenije, članica organizacij-
skega odbora bienalnega simpozija Geografski 
informacijski sistemi v Sloveniji in tajnica Zveze 
geografskih društev Slovenije.
d. bole•  je bil tajnik Zveze geografskih društev 
Slovenije ter član evropskega izobraževalnega 
projekta FUTURE (Future Urban Research in 
Europe) in skupine PlaNet, ki povezuje mlade 
raziskovalce s področja prostorskega načrtovanja. 
Sodeloval je pri organizaciji delavnice projekta 
DIAMONT z naslovom: Razvojni problemi Idrije 
(Idrija, 5. 6.).
b. erhartič • je član Izvršnega odbora Ljubljanske-
ga geografskega društva ter referent za geografske 
večere in za prvomajsko strokovno ekskurzijo pri 
Ljubljanskem geografskem društvu.
j. Fridl•  je bila sourednica monografij Popisni 
atlas Slovenije 2002 in Slovenia in focus.
M. Gabrovec • je član uredniškega odbora revij 
Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 
in Geografski vestnik, član mednarodnega posve-
tovalnega odbora internetne revije za historično 
geografijo in okoljsko zgodovino Klaudyán, pred-
sednik znanstvenega sveta Geografskega inštituta 
Antona Melika ZRC SAZU, predsednik Zveze ge-
ografskih društev Slovenije, član nadzornega od-
bora Geomorfološkega društva Slovenije in komi-
sije za preučevanje sprememb rabe in pokrovnosti 
tal pri Mednarodni geografski zvezi (IGU LUCC 
Commission) ter član delovne skupine za pripra-
vo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijskih zemljiščih, ki jo je imenovalo Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije. Bil je član organizacijskega 
odbora mednarodne konference Prostorska preo-
brazba Slovenije in sosedstva ob vstopu v EU, or-
ganizacijskega odbora 20. zborovanja slovenskih 
geografov v Pomurju in programskega odbora 
konference Človek v srednjeevropskih pokraji-
nah: pokrajina in spremembe rabe tal v obmejnih 
regijah, ki jo je organizirala komisija za preučeva-
nje sprememb rabe in pokrovnosti tal pri Medna-
rodni geografski zvezi.
P. Gašperič•  je upravnik in član uredniškega od-
bora revije Geografski obzornik ter član Komisije 
za tisk in Komisije za finančnogospodarska vpra-
šanja Zveze geografskih društev Slovenije.
d. Kladnik•  je član Komisije za standardizacijo 
zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije in 
njene Podkomisije za imena držav, predsednik 
Podkomisije za zemljepisna imena in geograf-
sko terminologijo Zveze geografskih društev 
Slovenije, član delovne skupine za eksonime pri 
UNGEGN-u (United nations group of experts on 
geographical names), član Komisije za tisk Zve-
ze geografskih društev Slovenije, urednik zbirke 
Vodniki Ljubljanskega geografskega društva ter 

sourednik zbirk Georitem in Geografija Sloveni-
je. Bil je sourednik monografij Popisni atlas Slo-
venije 2002 in Slovenia in Focus. Je urednik in 
pisec šestih geografskih prispevkov na 635. strani 
teleteksta Televizije Slovenija, član uredniškega 
odbora revije Geografski obzornik in svetovalec 
pri pripravi načel splošnega geslovnika COBISS-
a (Kooperativni online bibliografski sistem in ser-
visi) v okviru OSICH-a (Osrednji specializirani 
informacijski center za humanistiko).
b. Komac•  je urednik revije Acta geographica 
Slovenica/Geografski zbornik, tajnik Geomorfo-
loškega društva Slovenije in blagajnik Komisije 
za finančnogospodarska vprašanja Zveze geo-
grafskih društev Slovenije.
j. nared•  je sourednik zbirke Regionalni razvoj, 
član strokovnega in organizacijskega odbora bie-
nalnega simpozija Regionalni razvoj v Sloveniji, 
član Statističnega sosveta za regionalno statisti-
ko in nacionalni predstavnik za Slovenijo v RSA 
(The Regional Studies Association).
M. orožen•  adamič je predsednik Komisije za 
standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Repu-
blike Slovenije, član Podkomisije za zemljepisna 
imena in geografsko terminologijo Zveze geograf-
skih društev Slovenije, vodja Delovne skupine za 
eksonime pri UNGEGN-u (United nations group 
of experts on geographical names), član Delovne 
skupine za podatkovne zbirke in imenike zemlje-
pisnih imen pri UNGEGN-u in urednik njenih 
spletnih strani, član znanstvenega sveta Geograf-
skega inštituta Antona Melika ZRC SAZU ter 
član uredniškega odbora revije Acta geographica 
Slovenica/Geografski zbornik in uredniškega od-
bora revije Ujma. Je član Nacionalne komisije za 
kvaliteto visokega šolstva in Statističnega sveta 
Republike Slovenije. Vodi Komisijo za kakovost 
Fakultete za humanistične študije v Kopru in Ko-
misijo za spodbujanje in spremljanje kakovosti 
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega 
dela Univerze na Primorskem. Bil je sourednik 
monografije Slovenia in focus.
M. Pavšek•  je član uredniškega odbora revije Ge-
ografski obzornik in glasila Občine Trzin Odsev, 
Podkomisije za reševanje izpod plazov Gorske 
reševalne službe Slovenije, Komisije za snežne 
plazove pri Ministrstvu za okolje in prostor, Ko-
misije za zagotovitev pogojev za delo pripadnikov 
službe za proženje snežnih plazov Uprave Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministr-
stvu za obrambo ter zunanji sodelavec Katedre za 
gorništvo Fakultete za šport. Tedensko pripravlja 
geografsko obarvane prispevke za rubriko Vreme 
in ljudje v prilogi Prosti čas časopisa Dnevnik ter 
rubriko Vremenska sekirica za glasilo Odsev. Bil 
je sourednik monografije Slovenia in focus.
d. Perko•  je nacionalni koordinator za geogra-
fijo in član Znanstvenoraziskovalnega sveta za 
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humanistiko pri Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije. Je urednik znan-
stvene revije Geografski vestnik ter sourednik 
knjižnih zbirk Geografija Slovenije, Georitem, 
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji in 
Regionalni razvoj. Bil je sourednik monografij 
Popisni atlas Slovenije 2002 in Slovenia in focus. 
Je član uredniškega odbora revije Acta geographi-
ca Slovenica/Geografski zbornik, revije National 
Geographic Slovenija, publikacije Poročilo o delu 
ZRC SAZU, založniškega sveta Založbe ZRC, 
izdajateljskega sveta revije National Geographic 
Junior, Komisije za standardizacijo zemljepisnih 
imen Vlade Republike Slovenije in njene Pod-
komisije za imena držav, Komisije za tisk Zveze 
geografskih društev Slovenije, Podkomisije za 
zemljepisna imena in geografsko terminologijo 
Zveze geografskih društev Slovenije, znanstve-
nega sveta Geografskega inštituta Antona Melika 
ZRC SAZU ter organizacijskih odborov bienal-
nih simpozijev Geografski informacijski sistemi 
v Sloveniji in Regionalni razvoj v Sloveniji.
F. Petek•  je član komisije za preučevanje spre-
memb rabe in pokrovnosti tal pri Mednarodni 
geografski zvezi (IGU LUCC Commission), Di-
sciplinske komisije Zveze geografskih društev 
Slovenije in delovne skupine za pripravo Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetij-
skih zemljiščih, ki jo je imenovalo Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike 
Slovenije.
P. Pipan•  je referent za ekskurzije po Sloveniji pri 
Ljubljanskem geografskem društvu.
K. Polajnar•  je članica Izvršnega odbora Ljubljan-
skega geografskega društva in referentka za pre-
davanja pri Ljubljanskem geografskem društvu.
M. Ravbar•  je podpredsednik znanstvenega sveta 
ZRC SAZU in znanstvenega sveta Geografskega 
inštituta Antona Melika ZRC SAZU, član delov-
ne skupine za oblikovanje pokrajin, strokovnega 
sveta »Socialnih razgledov« pri UMAR-ju, stro-
kovnega sveta URS Novo mesto in Akademskega 
zbora FUDŠ v Novi Gorici ter član uredniškega 
odbora revije Acta geographica Slovenica/Geo-
grafski zbornik in IB-revije za trajnostni razvoj. 
Bil je član programskega odbora bienalnega sim-
pozija Regionalni razvoj v Sloveniji.
i. Rejec•  Brancelj je predsednica Sosveta za sta-
tistiko naravnih virov in okolja pri Statističnem 
uradu Republike Slovenije.
P. Repolusk•  je član Sosveta za statistiko prebival-
stva pri Statističnem uradu Republike Slovenije in 
član Nadzornega odbora Zveze geografskih dru-
štev Slovenije. Bil je sourednik monografij Popi-
sni atlas Slovenije 2002 in Slovenia in focus. 
n. Razpotnik•  je predsednica Komisije za finanč-
nogospodarska vprašanja in članica Izvršilnega 
odbora Zveze geografskih društev Slovenije. Bila 

je članica organizacijskega odbora bienalnega 
simpozija Regionalni razvoj v Sloveniji in je čla-
nica organizacijskega odbora bienalnega simpo-
zija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. 
Od konca leta 2007 skrbi za urejanje spletnih stra-
ni inštituta, Zveze geografskih društev Slovenije 
in Ljubljanskega geografskega društva.
a. smrekar•  je predsednik Komisije za ekologijo 
in varstvo okolja na državnem srečanju mladih 
raziskovalcev Slovenije pod okriljem Zveze za 
tehnično kulturo Slovenije, član Sosveta za sta-
tistiko naravnih virov in okolja pri Statističnem 
uradu Republike Slovenije ter član Komisije za 
gradbene zadeve ZRC SAZU.
M. topole•  je članica znanstvenega sveta Geo-
grafskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in 
tajnica Komisije za standardizacijo zemljepisnih 
imen Vlade Republike Slovenije.
M. urbanc•  je bila urednica spletnih strani Geo-
grafskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, 
Zveze geografskih društev Slovenije in Ljubljan-
skega geografskega društva. Je članica uredni-
škega odbora revije Geografski obzornik, pred-
sednica Komisije za priznanja Zveze geografskih 
društev Slovenije, članica Komisije za tisk Zveze 
geografskih društev Slovenije, članica Komisije 
za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Re-
publike Slovenije ter nacionalna delegatka pri The 
Permanent European conference for the study of 
the rural landscape. Bila je sourednica monogra-
fije Slovenia in focus.
M. zorn•  je bil član Izvršilnega odbora Zveze geo-
grafskih društev Slovenije. Je član Komisije za fi-
nančnogospodarska vprašanja in Komisije za tisk 
Zveze geografskih društev Slovenije. Je upravnik 
in član uredniških odborov znanstvenih revij Ge-
ografski vestnik in Acta geographica Slovenica/
Geografski zbornik ter član organizacijskega od-
bora bienalnega simpozija Geografski informacij-
ski sistemi v Sloveniji.

znanstveni sestanKi

Veliki razvojni projekti in skladni regionalni ra-• 
zvoj. 1. bienalni simpozij Regionalni razvoj v 
Sloveniji (Slovenski regionalni dnevi), Postojna, 
27. 9., soorganizatorja: Služba Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in Občina Postojna.
Človek v srednjeevropskih pokrajinah: pokra-• 
jina in spremembe rabe tal v obmejnih regijah. 
Mednarodna konferenca v okviru komisije za 
preučevanje sprememb rabe in pokrovnosti tal 
pri Mednarodni geografski zvezi (IGU LUCC 
Commission), Ljubljana, Bratislava, Mikulov, 28. 
8.–4. 9., soorganizatorji: Univerzita Komenského, 
Bratislava, Univerzita Karlova, Praga, in Fakultät 
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für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung 
celovške univerze, Dunaj. 

muzej, KnjiŽniCa in zBirKe

Zemljepisni muzej
Vodja: P. Gašperič.
Zemljepisni muzej pridobiva, hrani in ureja karto-
grafsko, slikovno in arhivsko gradivo ter pripravlja 
razstave. Kartografska zbirka obsega zemljevide 
različnih vsebin in meril od 16. stoletja do danes. 
Največ je tematskih in topografskih zemljevidov 
ter šolskih stenskih zemljevidov in atlasov. Večina 
gradiva se nanaša na slovensko ozemlje in sose-
dnje dežele. Slikovna zbirka obsega razglednice in 
fotografije slovenskih krajev in pokrajin ter manjše 
število bakrotiskov. Zbirka statističnih podatkov za 
slovensko ozemlje obsega arhivsko pisno in stati-
stično gradivo o Sloveniji. V dvorani Zemljepisnega 
muzeja na Gosposki ulici 16 se je zvrstilo več kot sto 
prireditev, srečanj, posvetov in predstavitev. Od 17. 
do 28. 7. smo gostili počitniške delavnice za otroke, 
ki jih je pripravilo več inštitutov ZRC SAZU in nekaj 
posameznikov. Začeli smo digitalizirati zbirke atla-
sov in zemljevidov. Popisali smo temeljne podatke 
in lastnosti posamezne enote kartografskega gradiva 
ter v računalnik vnesli dve fotografiji za zemljevide 
oziroma tri fotografije za atlase.

Zemljepisna knjižnica
Vodja: M. Topole.
V knjižnici je bilo skupno 186 obiskovalcev. 132 obi-
skovalcev si je izposodilo 169 zvezkov v čitalnici, 54 
obiskovalcev pa 73 enot na dom. Na novo je bilo si-
gniranih 931 knjižničnih enot. Večino smo pridobili 
z zamenjavo, manjši del z nakupom, nekaj knjig pa 
smo prejeli kot darila. Razpoložljivi prostor za knji-
žni fond je popolnoma zapolnjen.

Kartografska zbirka
Vodja: M. Ferjan.
Zbirka vsebuje vse temeljne topografske zemljevide 
Slovenije v merilih 1 : 5000 oziroma 1 : 10.000 in 1 : 
25.000 ter množico tematskih zemljevidov, ki se stal-
no dopolnjujejo in so temelj za izgradnjo inštitutskih 
geografskih informacijskih sistemov ter zbirk. Je 
najobsežnejša zbirka tematskih zemljevidov v Slove-
niji. V tem letu se je zbirka povečala za 19 kupljenih 
enot in 123 novih digitalnih tematskih zemljevidov, 
ki smo jih izdelali na inštitutu. Izposojenih je bilo 97 
zemljevidov, večinoma topografskih zemljevidov v 
merilu 1 : 25.000. Nadaljevala se je prostorska stiska 
kartografske zbirke. Zemljevidi so sicer sistematično 
shranjeni v več kot tridesetih kovinskih ognjevarnih 
omarah za viseče zemljevide ter precej kovinskih in 
drugih dostropnih predalnih omarah, vendar pa so 

omare razporejene po več hodnikih, sobah in v kleti, 
kar zelo otežuje iskanje in sposojanje zemljevidov, 
nekateri zemljevidi pa so praktično nedostopni. Na-
daljevali smo selitev dela zbirke iz kletnih prostorov 
inštituta na Gosposki ulici 13 v prostore inštituta v 2. 
nadstropju na Trgu francoske revolucije 7. Najdrago-
cenejše zemljevide smo preselili v zavarovane pro-
store Zemljepisnega muzeja na Novem trgu 2.

Geografska zbirka
Vodja: P. Gašperič.
Geografska zbirka je nadgradnja več večjih in ne-
kaj manjših zbirk, ki so nastajale vse od ustanovitve 
inštituta, leta 1999 pa smo jih s pomočjo geograf-
skega informacijskega sistema začeli združevati v 
enotno zbirko. Je temeljna podatkovna, kartografska 
in slikovna baza za inštitutska raziskovanja. Njena 
organizacija omogoča sodelovanje s podobnimi po-
datkovnimi zbirkami v tujini in na medmrežju. Zbir-
ko pripravljamo in dopolnjujemo tako, da jo lahko 
neposredno povežemo s podatkovnimi sloji geograf-
skega informacijskega sistema in z grafičnimi sloji 
digitalnih tematskih zemljevidov. Zbirka je zasno-
vana hierarhično. Na vrhu je Slovenija kot celota, 
na nižji ravni so slovenske makroregije, na še nižji 
slovenske mezoregije, nato mikroregije in nazadnje 
še prostorske enote ali objekti najnižje ravni, na pri-
mer Triglavski ledenik. V letu 2007 smo nadaljevali 
digitalizacijo starega gradiva, ki obsega podatke, sli-
ke, zemljevide, letalske in druge posnetke, terenske 
zapiske, zemljepisna imena in podobno. Največ digi-
taliziranega gradiva se nanaša na Triglavski ledenik. 
Številčne podatke v računalnik vnašamo klasično z 
vpisom, slikovne podatke pa skeniramo z natančno-
stjo vsaj 300 pik na palec (rastrski zapis), kar omo-
goča tudi njihovo tiskanje, ali pa jih digitaliziramo z 
digitalizatorjem (vektorski zapis). Vsi digitalizirani 
podatki so geokodirani glede na zemljepisno širino 
in dolžino ter nadmorsko višino. 

PuBliKaCije inštituta

Drago Kladnik, • Podomačena tuja zemljepisna 
imena v slovenskih atlasih sveta. Geografija Slo-
venije 14. Uredil Drago Perko. Založba ZRC, Lju-
bljana, 220 strani.
Blaž Komac, Matija Zorn, • Pobočni procesi in 
človek. Geografija Slovenije 15. Uredila Drago 
Perko, Drago Kladnik. Založba ZRC, Ljubljana, 
217 strani.
Janez Nared, • Prostorski vplivi slovenske regio-
nalne politike. Geografija Slovenije 16. Uredila 
Drago Perko, Drago Kladnik. Založba ZRC, Lju-
bljana, 202 strani.
Aleš Smrekar, • Divja odlagališča odpadkov na 
območju Ljubljane. Georitem 1. Uredila Drago 
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Kladnik, Drago Perko. Založba ZRC, Ljubljana, 
128 strani.
Drago Kladnik, • Pogledi na podomačevanje tujih 
zemljepisnih imen. Georitem 2. Uredila Drago 
Kladnik, Drago Perko. Založba ZRC, Ljubljana, 
124 strani.
Drago Perko, • Morfometrija površja Slovenije. Ge-
oritem 3. Uredila Drago Kladnik, Drago Perko. 
Založba ZRC, Ljubljana, 92 strani.
Aleš Smrekar, Drago Kladnik, • Zasebni vodnjaki 
in vrtine na območju Ljubljane. Georitem 4. Ure-
dila Drago Kladnik, Drago Perko. Založba ZRC, 
Ljubljana, 100 strani.
David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter • 
Repolusk, Maja Topole, Spremembe pozidanih ze-
mljišč v slovenskih podeželskih naseljih. Georitem 
5. Uredila Drago Kladnik, Drago Perko. Založba 
ZRC, Ljubljana, 148 strani.
Marjan Ravbar, David Bole, • Geografski vidiki 
ustvarjalnosti. Georitem 6. Uredila Drago Kla-
dnik, Drago Perko. Založba ZRC, Ljubljana, 98 
strani.
Janez Nared, Drago Perko, Marjan Ravbar, An-• 
drej Horvat, Marko Hren, Luka Juvančič, Ivo 
Piry, Borut Rončević (ur.), Veliki razvojni projekti 
in skladni regionalni razvoj. Regionalni razvoj 1. 
Založba ZRC, Ljubljana, 324 strani.
Danilo Dolenc, Jerneja Fridl, Damir Josipovič, • 
Drago Kladnik, Drago Perko, Marjan Ravbar, Pe-
ter Repolusk, Mimi Urbanc, Erika Žnidaršič, Po-
pisni atlas Slovenije 2002. Uredili Danilo Dolenc, 
Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Peter 
Repolusk. Založba ZRC, Ljubljana, 160 strani.
Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Mimi • 
Urbanc, Slovenia in focus. Uredili Jerneja Fridl, 
Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Miha Pa-
všek, Drago Perko, Peter Repolusk, Mimi Urbanc. 
Založba ZRC, Ljubljana, 160 strani.
Jerneja Fridl, • Graphical materials as teaching 
tools for the conceptualization of space. Uredila 
Mimi Urbanc. Založba ZRC, Ljubljana, 48 strani.
Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik • 
47-1. Uredil Blaž Komac. Založba ZRC, Ljublja-
na, 132 strani.
Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik • 
47-2. Uredil Blaž Komac. Založba ZRC, Ljublja-
na, 142 strani.

mednarodno sodelovanje

Accademia Europea di Bolzano EURAC • 
(Evropska akademija v Bolzanu), Bolzano, Italija: 
projekt DIAMONT.
Afet Ýţleri Genel Müdürlüđü, Çýđ Araţtýrma-• 
Geliţtirme, Etüd ve Önlem Ţube Müdürlüđü 
(Generalni direktorat za naravne nesreče, Oddelek 

za raziskovanje snežnih plazov in varstvo pred 
njimi), Ankara, Turčija: slovensko-turški projekt 
o snežnih plazovih.
Akadmie für Raumplanung und Landesplanung • 
ARL (Akademija za regionalno in prostorsko pla-
niranje), Hannover, Nemčija: urbana geografija, 
regionalno planiranje.
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fakultät • 
für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, 
Standort Wien (Fakulteta za interdisciplinar-
no raziskovanje in izobraževanje Univerze v 
Celovcu), Dunaj, Avstrija: raba tal
Bosch & Partner GmbH, München, Nemčija: pro-• 
jekt DIAMONT.
Central European Initiative CEI (Srednjeevropska • 
pobuda), Trst, Italija: projekt R.A.V.E. Space.
Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, • 
Gesundheit und Verbraucherschutz (Bavarsko 
ministrstvo za okolje, zdravstvo in varstvo potro-
šnikov), München, Nemčija: podatkovne baze za 
projekt DIAMONT.
Dipartimento di Progettazione Architettonica • 
e Urbana PAU, Università degli Studi di Trieste 
(Oddelek za arhitekturo in urbanizem, Univerza v 
Trstu), Trst, Italija: projekt R.A.V.E. Space.
Fakultät Ressourcenmanagement in Göttingen • 
(Fakulteta za upravljanje z regionalnimi viri v 
Göttingenu), Göttingen, Nemčija: regionalni raz-
voj.
Földrajztudományi Kutatóintézet, Magyar • 
Tudományos Akadémia (Geografski inštitut, 
Madžarska akademija znanosti), Budimpešta, 
Madžarska: standardizacija zemljepisnih imen.
IFUPLAN,•  Institut für Umweltplanung, 
Landschaftsentwicklung und Naturschutz (Inštitut 
za okoljsko in pokrajinsko načrtovanje ter varstvo 
okolja), München, Nemčija: projekt DIAMONT.
Innowacja Fundacja (Ustanova za inovativnost), • 
Varšava, Poljska: projekt R.A.V.E. Space.
Institut für Geographie, Universität Innsbruck • 
(Inštitut za geografijo, Univerza v Innsbrucku), 
Innsbruck, Avstrija: projekt DIAMONT.
Instituto Antártico Argentino (Argentinski an-• 
tarktični inštitut), Buenos Aires, Argentina: 
ledeniki.
Kommission für Glaziologie, Bayrichen • 
Akademie der Wissenschaften (Komisija za glaci-
ologijo, Bavarska akademija znanosti), München, 
Nemčija: ledenik pod Skuto.
Le Recherche pour l’Ingénierie de l’Agriculture • 
et de l’Environment, Unité de Recherche 
Dévelopment des Territoires Montagnards 
CEMAGREF (Kmetijski in okoljevarstveni raz-
iskovalni regionalni center, Oddelek za razvoj 
gorskih območij), Grenoble, Francija: projekt 
DIAMONT.
National Service for Archaeological Heritage • 
(Nacionalna služba za arheološko dediščino), 
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Amersfoort, Nizozemska: Stalna evropska kon-
fe ren ca za proučevanje kulturne pokrajine 
(PECSRL).
Norwegian institute for nature research (Norveški • 
inštitut za naravoslovne študije), Oslo, Norveška: 
varstvo okolja.
Östereichisches Institut für Raumplanung ÖIR • 
(Avstrijski inštitut za prostorsko planiranje), 
Dunaj, Avstrija: prostorsko načrtovanje.
Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut • 
(Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno 
Evropo), Dunaj, Avstrija: zemljepisna imena.
Perifereia Ionion Nisoion (Regija Jonskih otokov), • 
Krf, Grčija: projekt R.A.V.E. Space.
Polska akademia nauk, Instytut Geografii i • 
Przestrzennego Zagospodarowania, Zakład 
Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn (Poljska 
akademija znanosti, Inštitut za geografijo in 
urejanje prostora, Oddelek za geomorfologijo 
in hidrologijo gora in višavij), Krakov, Poljska: 
geomorfologija.
Slovenski znanstveni inštitut, Dunaj, Avstrija: ze-• 
mljepisna imena.
The Regional Studies Association (Zveza za re-• 
gionalne študije), Seaford, Združeno kraljestvo: 
regionalne študije.
Unione Nazionale Comuni Comunità Enti • 
Montani UNCEM (Italijanska zveza skupnosti 
gorskih občin), Rim, Italija: projekt DIAMONT.
United nations group of experts on geographical • 
names UNGEGN (Skupina izvedencev Združenih 
narodov za zemljepisna imena), New York, ZDA: 
zemljepisna imena.
Università di Trento, Centro Studi e • 
Documentazione sui Demani civici e le Proprietà 
collettive (Univerza v Trentu, Raziskovalni in do-
kumentacijski center za javna in skupna zemlji-
šča), Trento, Italija: projekt FABRICA.
Univerzita Komenského (Univerza Komenskega), • 
Bratislava, Slovaška: raba tal.
Universität St. Gallen, Forschungsstelle für • 
Wirtschaftsgeographie und Raumordnungspolitik 
(Univerza v St. Gallnu, Raziskovalni inštitut za 
ekonomsko geografijo in regionalni razvoj), St. 
Gallen, Švica: projekt DIAMONT.
Univerzita Karlova, Přirodovědecká fakulta, • 
Katedra sociálni geografie a regionálniho razvo-
je (Karlova univerza, Naravoslovna fakulteta, 
Oddelek za socialno geografijo in regionalni ra-
zvoj), Praga, Češka: raba tal.
Ústav geoniky, Akademie věd České republiky • 
(Inštitut za geoniko, Češka akademija znanosti), 
Brno, Češka: regionalni razvoj.
Zavod za školstvo Crna Gora (Zavod za šol-• 
stvo Črne gore), Podgorica, Črna gora: projekt 
R.A.V.E. Space.

oBisKi na inštitutu

Mag. Robin Rasín, Prirodoslovna fakulteta, • 
Karlova univerza, Praga, Češka, 19. 3.–31. 5.: raba 
tal, študijsko izpopolnjevanje.
Prof. dr. Ingrid Kretschmer, Inštitut za geografi-• 
jo in regionalne raziskave Univerze na Dunaju, 
Dunaj, Avstrija, 30. 3.: historična kartografija.
Mag. Ömer Murat Yavaş, Zafer Yazici in Mete • 
Erengil, tretji obisk sodelavcev Oddelka za raz-
iskovanje snežnih plazov, Direktorat za narav-
ne nesreče, Ankara, Turčija, 11.–20. 4.: snežni 
plazovi.
Maria Káčirková, Slovaška akademija znanosti, • 
Ekonomski inštitut, Bratislava, Slovaška, 1.–6. 6.: 
regionalni razvoj.
Dr. Pawel Prokop, Poljska akademija znano-• 
sti, Inštitut za geografijo in urejanje prostora, 
Oddelek za geomorfologijo in hidrologijo gora in 
višavij, 24.–30. 9.: geomorfologija, geografija na-
ravnih nesreč, študijsko izpopolnjevanje.
Mag. Ömer Murat Yavaş, Gökhan Arslan, Necdet • 
Seyfe in dr. Zekerya Sevim, četrti obisk sode-
lavcev Oddelka za raziskovanje snežnih plazov, 
Direktorat za naravne nesreče, Ankara, Turčija, 
20.–29. 11.: snežni plazovi.

doKtorsKa in magistrsKa dela

drago Kladnik
Tuja zemljepisna imena v slovenskem jeziku; razvoj-
ni vidiki in problematika njihove rabe, Oddelek za 
geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
5. 6.–doktorsko delo.

janez nared
Vplivi regionalne politike na razvoj prostorskih 
struktur v Sloveniji: Teorije, modeli in aplikacija, 
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani, 16. 1.–doktorsko delo.

Mimi urbanc
Vpliv spreminjanja državnih mej na kulturno pokra-
jino v slovenski Istri, Oddelek za geografijo Fakulte-
te za humanistične študije Univerze na Primorskem, 
20. 12.–doktorsko delo.

Matija zorn
Recentni geomorfni procesi na rečno-denudacijskem 
reliefu na primeru porečja Dragonje, Oddelek za ge-
ografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
22. 11.–doktorsko delo.
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Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

david bole
Dnevna mobilnost v Sloveniji. • Predstavitev na 
Debatnem klubu Socialnih razgledov na Uradu 
za makroekonomske analize in razvoj Republike 
Slovenije, Ljubljana, 17. 10.
Changing mobility patterns in suburban areas • 
in theory and in practice – the case of Ljubljana. 
Predavanje na konferenci Transport, mobility 
and regional development, London, Združeno 
Kraljestvo, 23. 11.

Mateja breg
Remote sensing based geospatial information • 
systems for cross-border water management. 
Predstavitev posterja na mednarodni konferenci 
Management of Transboundary Karst Aquifers, 
15th international karstological school »Classical 
karst« Postojna, 20. 6.
Vode v mestu.•  Zasnova in izvedba počitniške de-
lavnice, namenjene promociji raziskovalne de-
javnosti ZRC SAZU in seznanjanju najmlajših z 
raziskovalnim delom, Ljubljana, 9. in 16. 7.
Bojan Erhartič• 
Nova Zelandija• . Predavanje, Osnovna šola 
Bakovci, Bakovci, 26. 1.
Nova Zelandija• . Predavanje, Osnovna šola 
Fokovci, Fokovci, 26. 1.
Islandija. • Predavanje, Društvo geografov 
Pomurja, Murska Sobota, 26. 1.
Islandija• . Predavanje, Osnovna šola Odranci, 
Odranci, 25. 5.
Islandija• . Predavanje, Gimnazija Murska Sobota, 
Murska Sobota, 25. 5.
Nova Zelandija. • Predavanje, Društvo geografov 
Pomurja, Murska Sobota, 25. 5.
Hydro-ecological problems of alpine karst • 
in Triglav national park mountain huts: esti-
mation of constructed wetlands applicability. 
Predstavitev posterja na mednarodni konferenci 
Management of Transboundary Karst Aquifers, 
15th international karstological school »Classical 
karst« Postojna, 20. 6.
Vode v mestu.•  Zasnova in izvedba počitniške de-
lavnice, namenjene promociji raziskovalne de-
javnosti ZRC SAZU in seznanjanju najmlajših z 
raziskovalnim delom, Ljubljana, 9. in 16. 7.
Islandija• . Predavanje, Ljubljansko geografsko 
društvo, Ljubljana, 16. 10.

jerneja Fridl
Raba tal: pomemben pokazatelj spreminjanja • 
pokrajine. Predavanje za mentorice mreže šol, 
Škocjanski park, Škocjan, 30. 1.
Metodologija priprave tematskih kart.•  Predavanje 

učencem Škofijske klasične gimnazije Zavoda Sv. 
Stanislava, Ljubljana, 20. 2.
Zemljevidi Kocenovih atlasov z vidika razvoja • 
»slovenske« kartografije. Predavanje na simpozi-
ju o Blažu Kocenu, Slovenska matica, Ljubljana, 
28. 3.
Načini poučevanja osnovnih kartografskih ele-• 
mentov. Predavanje študentom Pedagoške fakul-
tete v Ljubljani, Ljubljana, 16. 5.
Predstavitev Popisnega atlasa Slovenije 2002. • 
Tiskovna konferenca, Statistični urad Republike 
Slovenije, Ljubljana, 31. 5.
Applications of sea floor mapping using pre-• 
cise sonar soundings. Mednarodna konferen-
ca Kartografija, geoinformacije i more, Zadar, 
15.–17. 6.
Uporaba kartografskega gradiva in fotografij pri • 
prepoznavanju in evidentiranju vrednot prostora. 
Predavanje na 15. Ilešičevih dnevih, Filozofska 
fakulteta, Ljubljana, 22. 9.
Uporaba kartografskega gradiva in fotografij pri • 
prepoznavanju in evidentiranju vrednot prostora. 
Predavanje za 4. letnike študentov Oddelka za ge-
ografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
Ljubljana, 16. 10.
Trajnostni razvoj v izobraževalnem procesu. • 
Seminar za učitelje v organizaciji Centra za po-
klicno izobraževanje, Srednja biotehniška šola, 
Strahinj, 6. 11.
Trajnostni razvoj v izobraževalnem procesu.•  
Seminar za učitelje v organizaciji Centra za po-
klicno izobraževanje, Šolski center Šentjur, 
Šentjur, 14. 11.
Trajnostni razvoj v izobraževalnem procesu.•  
Seminar za učitelje v organizaciji Centra za po-
klicno izobraževanje, Srednja kmetijska šola, 
Maribor, 22. 11.

Matej Gabrovec
Dosje: Zemlja vrača udarec• . Nastop v doku-
mentarni oddaji, 1. program Televizije Slovenija, 
Ljubljana, 27. 3.
Development of pastures on common land of • 
Velika planina (the Slovenian Alps). Predavanje 
na Forumu Alpinumu, Engelberg, Švica, 19. 4.
Analysis of Commuter Response to Extensive • 
Changes in Public Transport Supply – A Case 
Study of Dol pri Ljubljani/Slovenia. Predavanje 
na konferenci Mobilita '07, Bratislava, Slovaška, 
24. 5.
Land Use Changes in Different Slovenian • 
Landscapes. Predavanje na mednarodni konfe-
renci komisije za preučevanje sprememb rabe in 
pokrovnosti tal pri Mednarodni geografski zvezi 
(IGU LUCC Commission) z naslovom Človek v 
srednjeevropskih pokrajinah: pokrajina in spre-
membe rabe tal v obmejnih regijah, Ljubljana, 29. 
8.
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Influence of Land Use Changes on Erosion in • 
Slovenian Alps. Predstavitev posterja na medna-
rodni konferenci komisije za preučevanje spre-
memb rabe in pokrovnosti tal pri Mednarodni 
geografski zvezi (IGU LUCC Commission) z 
naslovom Človek v srednjeevropskih pokrajinah: 
pokrajina in spremembe rabe tal v obmejnih regi-
jah, Bratislava, Slovaška, 1. 9.
Place names in Slovenia: a contact or separati-• 
on betweeen political power and local identity. 
Vabljeno predavanje na mednarodni delavni-
ci: Naming Places/Placing Names, Greenville, 
Severna Karolina, Združene države Amerike, 15. 
10.
Krčenje Triglavskega ledenika v luči sončnega • 
obsevanja. Prispevek na posvetu v počastitev 
osemdesetletnice profesorja dr. Darka Radinje 
Fizična in okoljska geografija v teoriji in praksi, 
Ljubljana, 23. 11.
Za dostopnejši mestni promet. • Moderator in po-
ročevalec skupine na delavnici Zelena knjiga o 
mestnem prometu, Ljubljana, 5. 12.
Triglavski ledenik – kako dolgo še? • Predavanje 
na občnem zboru Društva geografov Pomurja, 
Murska Sobota, 14. 12.
Primož Gašperič• 
Vode v mestu.•  Zasnova in izvedba počitniške de-
lavnice, namenjene promociji raziskovalne de-
javnosti ZRC SAZU in seznanjanju najmlajših z 
raziskovalnim delom, Ljubljana, 9. in 16. 7.
Mauro Hrvatin• 
Preučevanje Triglavskega in Skutinega ledenika• . 
Predavanje dijakom 4. letnika Škofijske klasične 
gimnazije Zavoda Sv. Stanislava, Ljubljana, 20. 
2.
Triglavski ledenik• . Predavanje študentom 
Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, 
Ljubljana, 28. 3.

drago Kladnik
Starejši slovenski atlasi z vidika razvoja zemlje-• 
pisnih imen. Predavanje na simpoziju o Blažu 
Kocenu, Ljubljana, 28. 3.
Evropa.•  Razlaga geografskega pojma Evropa v 
rubriki Razlaga z razlogom na 2. programu Radia 
Slovenija, Ljubljana, 10. 5.
An Approach to the Standardization of Exonyms • 
in the Slovene Language. Predavanje na združe-
nem posvetovanju 18. zasedanja Regionalne jezi-
kovno-zemljepisne delovne skupine za vzhodni 
del srednje in jugovzhodno Evropo ter Delovne 
skupine za eksonime UNGEGN-a (United nations 
group of experts on geographical names), Praga, 
Češka, 18. 5.
Land use changes on Ljubljansko polje. • 
Predstavitev na ekskurziji mednarodne konfe-
rence komisije za preučevanje sprememb rabe in 
pokrovnosti tal pri Mednarodni geografski zvezi 

(IGU LUCC Commission) z naslovom Človek v 
srednjeevropskih pokrajinah: pokrajina in spre-
membe rabe tal v obmejnih regijah, Ljubljana–
Kamnik, 30. 8.

blaž Komac
Probabilistic landslide hazard map with fifty • 
years reoccurrence period. Poster na letnem 
kongresu European Geosciences Union, Dunaj, 
Avstrija, 15.–20. 4.
Influence of Land Use Changes on Erosion in • 
Slovenian Alps. Predstavitev posterja na medna-
rodni konferenci komisije za preučevanje spre-
memb rabe in pokrovnosti tal pri Mednarodni 
geografski zvezi (IGU LUCC Commission) z 
naslovom Človek v srednjeevropskih pokrajinah: 
pokrajina in spremembe rabe tal v obmejnih regi-
jah, Bratislava, Slovaška, 1. 9.
Regionalni razvoj in naravne nesreče - preventiva • 
ali odpravljanje posledic? Vabljeno predavanje na 
posvetovanju Veliki razvojni projekti in skladni 
regionalni razvoj, 1. bienalni simpozij Regionalni 
razvoj v Sloveniji, Postojna, 27. 9.
Vzroki in posledice ujme 18. 9. 2007• . Predavanje na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, 
11. 10.
Probabilistic modeling of landslide hazard on • 
flysch (W Slovenia). Predavanje na 21st Charpatho-
Balkan Conference on Geomorphology, Pécs, 
Madžarska, 26. 10.
Modeliranje naravnih procesov na primeru ze-• 
meljskih plazov. Prispevek na posvetu v počasti-
tev osemdesetletnice profesorja dr. Darka Radinje 
Fizična in okoljska geografija v teoriji in praksi, 
Ljubljana, 23. 11.
Probabilistično modeliranje plazovitosti na pri-• 
meru Goriških brd. Predavanje na konferenci 
Strategija varovanja tal v Sloveniji Pedološkega 
društva Slovenije, Ljubljana, 5. 12.
Meritve in modeliranje erozije prsti v Sloveniji. • 
Predavanje na konferenci Strategija varovanja 
tal v Sloveniji Pedološkega društva Slovenije, 
Ljubljana, 5. 12.

janez nared
Spatial characteristics of business networks in • 
Slovenia. Predavanje na konferenci »Regions in 
focus«, Lizbona, Portugalska, 4. 4.
Razvojni problemi Idrije• . Vodenje delavnice v 
okviru projekta DIAMONT, Idrija, 5. 6.
Veliki razvojni projekti in skladni regionalni ra-• 
zvoj, 1. bienalni simpozij Regionalni razvoj v 
Sloveniji. Vodenje simpozija, Postojna, 27. 9.
Simpozij slovenski regionalni dnevi• . Intervju za 
Radio 94, Postojna, 27. 9.
Simpozij slovenski regionalni dnevi• . Intervju za 
Studio Proteus, Postojna, 27. 9.
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Razvojni problemi Idrije• . Vodenje delavnice v 
okviru projekta DIAMONT, Idrija, 23. 10.
Delavnica projekta DIAMONT in njeni vplivi na • 
razvoj Idrije. Intervju za radio Odmev, Idrija, 23. 
10.

Miha Pavšek
Nastanek in osnovne značilnosti snežnih plazov • 
ter plazovita območja v Sloveniji. Predavanje na 
Dnevih varstva pred snežnimi plazovi, Rudno po-
lje na Pokljuki, 6. 1.
Prerez in testiranje snežne odeje ter opredelje-• 
vanje sprejemljivega tveganja s pomočjo prese-
janega sistema. Predavanje in praktično delo na 
Dnevih varstva pred snežnimi plazovi, Rudno 
polje na Pokljuki, 6. 1.
Temperaturni narobe svet• . Objava v odda-
ji Radiozaver, 1. program Radia Slovenija, 
Ljubljana, 10. 1.
Letni čas z napako• . Objava v oddaji Radiozaver, 1. 
program Radia Slovenija, Ljubljana, 14. 1.
Aktualne snežne in lavinske razmere v sredogorju • 
in visokogorju. Sodelovanje v jutranjem progra-
mu, 1. program Radia Slovenija, Ljubljana, 26. 1.
Ljubljansko barje• . Vodenje ekskurzije za učence 
Osnovne šole Kolezija v okviru nagradnega nate-
čaja Voda kot vir življenja, Ljubljansko barje, 30. 
1.
Nastanek in osnovne značilnosti snežnih plazov • 
ter plazovita območja v Sloveniji. Predavanje na 
Dnevih varstva pred snežnimi plazovi, Koča na 
Grohatu, 3. 2.
Prerez in testiranje snežne odeje ter opredelje-• 
vanje sprejemljivega tveganja s pomočjo prese-
janega sistema. Predavanje in praktično delo na 
Dnevih varstva pred snežnimi plazovi, Koča na 
Grohatu, 3. 2.
Nastanek in vrste snežnih plazov ter značilnosti • 
plazovitih območij v Sloveniji. Predavanje na iz-
popolnjevanju alpinističnih inštruktorjev, Komna, 
17. 2.
Temeljne značilnosti snežnih plazov v Sloveniji ter • 
lavinska ogroženost hribovitih in goratih pokra-
jin. Predavanje dijakom 4. letnika Škofijske kla-
sične gimnazije Zavoda Sv. Stanislava, Ljubljana, 
20. 2.
Sneg, dejavniki za nastanek in vrste snežnih pla-• 
zov ter značilnosti plazovitih območij v Sloveniji. 
Predavanje študentom Fakultete za šport v okviru 
predmeta Planinstvo, Koča pod Bogatinom, 16. 
3.
Prerez in testiranje snežne odeje ter opredeljeva-• 
nje sprejemljivega tveganja s pomočjo preseja-
nega sistema. Terenske vaje s študenti Fakultete 
za šport v okviru predmeta Planinstvo, Koča pod 
Bogatinom, 17. 3.
Rekviem za zimo• . Objave v oddaji Radiozaver, 1. 
program Radia Slovenija, Ljubljana, 25. 3.

Dosje: Zemlja vrača udarec• . Sodelovanje pri 
dokumentarni oddaji 1. programa Televizije 
Slovenija, Ljubljana, 27. 3.
Ljubljanica in Ljubljansko barje• . Vodenje ekskur-
zije skupine starostnikov ob 45-letnici mature, 
Ljubljansko barje, 31. 5.
Idrijsko-Srednje Posočje-Brda• . Vodenje strokov-
ne ekskurzije sindikata SAZU in ZRC SAZU, 
Idrija, Most na Soči, Kojsko, 8. 6.
Regionalni razvoj in naravne nesreče - preventiva • 
ali odpravljanje posledic? Vabljeno predavanje na 
posvetovanju Veliki razvojni projekti in skladni 
regionalni razvoj, 1. bienalni simpozij Regionalni 
razvoj v Sloveniji, Postojna, 27. 9.
Geografske značilnosti Ljubljanskega barja in • 
ogroženost pokrajine zaradi naravnih nesreč. 
Ekskurzija za dijake Srednje zdravstvene šole 
Ljubljana, Ljubljansko barje, 17. 10.
Ledenik pod Skuto kot pokazatelj podnebnih • 
sprememb v slovenskem delu Alp. Prispevek na 
posvetu v počastitev osemdesetletnice profesorja 
dr. Darka Radinje Fizična in okoljska geografija v 
teoriji in praksi, Ljubljana, 23. 11.
O ledenikih.•  Sodelovanje v oddaji Bistre glave 
vedo odgovore prave Radia Kranj, Kranj, 15. 12.

drago Perko
Problematika delovanja Geografskega inštitu-• 
ta Antona Melika ZRC SAZU. Predstavitev na 
Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehno-
logijo, Ljubljana, 26. 1.
Geografija Slovenije• . Predstavitev knjižne zbirke, 
Ljubljana, 14. 2.
Predstavitev Geografskega inštituta Antona • 
Melika ZRC SAZU. Predavanje dijakom 4. le-
tnika Škofijske klasične gimnazije Zavoda Sv. 
Stanislava, Ljubljana, 20. 2.
Regionalizacija Slovenije• . Predavanje študen-
tom Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, 
Ljubljana, 28. 3.
Skozi vrata znanja do potovanja. • Sodelovanje v 
oddajah kviza National geographic junior, Pika 
TV, Ljubljana, 17., 19., 21., 24., 26., 28. in 31. 7. 
ter 2. in 4. 8.
Slovenija v žarišču• . Predstavitev osnutka knjige o 
Sloveniji na Uradu Vlade Republike Slovenije za 
komuniciranje, Ljubljana, 8. 6.
Standardizacija zemljepisnih imen v Sloveniji• . 
Predstavitev na Ministrstvu za javno upravo, 
Ljubljana, 13. 6.

Franci Petek
Raba tal: pomemben pokazatelj spreminjanja • 
pokrajine. Predavanje za mentorje mreže šol, 
Škocjanski park, Škocjan, 30. 1.
Development of pastures on common land of • 
Velika planina (the Slovenian Alps). Predavanje na 
Forumu Alpinumu 2007, Engelberg, Švica, 19. 4.
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Overview of Alpine pastures development in • 
Slovene Alps. Predavanje na Forumu Alpinumu 
2007, Engelberg, Švica, 22. 4.
Spremembe rabe tal na območju Podolševe po • 
drugi svetovni vojni. Vodenje strokovne ekskurzi-
je in predavanje na mednarodni konferenci komi-
sije za preučevanje sprememb rabe in pokrovnosti 
tal pri Mednarodni geografski zvezi (IGU LUCC 
Commission) z naslovom Človek v srednjeevrop-
skih pokrajinah: pokrajina in spremembe rabe tal 
v obmejnih regijah, Solčava, Podolševa, 30. 8.

Primož Pipan
Geography and history of Ljubljana. • Predavanje 
na ekskurziji za udeležence mednarodnega posve-
ta ModeLTER, Ljubljana, 23. 2.
Sečoveljske soline• . Terensko delo na seminarju za 
učitelje z naslovom Vrednote prostora in trajno-
stni prostorski razvoj v organizaciji Direktorata za 
prostor Ministrstva za okolje in prostor Republike 
Slovenije, Portorož, 11. 5.
Geography and history of Ljubljana• . Predavanje 
na ekskurziji za Katedro za socialno geografijo in 
regionalni razvoj Prirodoslovne Fakultete,Karlove 
Univerze v Pragi, Ljubljana, 16. 5.
Geography and history of Ljubljana. • Predavanje 
na ekskurziji za Inštitut za ekonomske raziskave 
Slovaške akademije znanosti, Ljubljana, 6. 6.
The City in Transition• . Predavanje na ekskurziji 
za člane Inštituta za urbani razvoj in gradbeni-
štvo z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v 
Lepizigu, Ljubljana, 10. 6.
Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško • 
v Istri. Predavanje na ekskurziji za prof. dr. Carla 
T. Dahlmana z Oddelka za geografijo Univerze 
Miami v Ohiu, ZDA, Istra, Hrvaška, 3. 7.
City Development of Ljubljana• . Predavanje na ge-
ografski ekskurziji za dijake gimnazije Hofwill iz 
Švice, Ljubljana, 4. 7.
Ljubljanica, the river of the seven names• . 
Predavanje na geografski ekskurziji za dijake gi-
mnazije Hofwill iz Švice, Notranjska, 7. 7.
Geography and history of Ljubljana. • Predavanje 
na geografski ekskurziji za dijake gimnazije 
Hofwill iz Švice, Ljubljana, 8. 7.
Geography and history of Ljubljana. • Predavanje 
na ekskurziji za prof. dr. Carla T. Dahlmana z 
Oddelka za geografijo Univerze Miami v Ohiu, 
ZDA, Ljubljana, 8. 7.
Vode v mestu• . Zasnova in izvedba počitniške de-
lavnice, namenjene promociji raziskovalne de-
javnosti ZRC SAZU in seznanjanju najmlajših z 
raziskovalnim delom, Ljubljana, 9. in 16. 7.
Graphic material as a teaching tool for space • 
conception. Predavanje na poletnem taboru za 
učitelje v okviru Interreg IIIB projekta R.A.V.E. 
Space, Lipica, 10. 7.
Land use changes in central Ljubljana through • 

time. Predavanje na ekskurziji mednarodne kon-
ference komisije za preučevanje sprememb rabe in 
pokrovnosti tal pri Mednarodni geografski zvezi 
(IGU LUCC Commission) z naslovom Človek v 
srednjeevropskih pokrajinah: pokrajina in spre-
membe rabe tal v obmejnih regijah, Ljubljana, 29. 
8.
Geography and history of Ljubljana. • Predavanje 
na ekskurziji za Inštitut za geografijo in urejanje 
prostora Poljske akademija znanosti, Ljubljana, 
24. 9.
Vpliv Schengenskega mejnega režima na čezmej-• 
no sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško v Istri. 
Predavanje na konferenci Prostorska preobrazba 
Slovenije in sosedstva ob vstopu v EU: Priložnost 
za obmejna območja, Koper, 30. 11.–2. 12.

Marjan Ravbar
Socialnogeografska preobrazba naselbinskih • 
struktur - kako usmerjati naselbinski razvoj? 
Vabljeno predavanje na posvetu Evropske raz-
sežnosti urbanizacije ob sedemdesetletnici dr. 
Mirka Paka, Ljubljana, 9. 3.
Raumentwicklung in Mittel- und Südosteuropa auf • 
der Basis gemeinsamer Planungskultur. Vabljeno 
predavanje na srečanju Kernarbeitsgruppe 
Mittel und Südosteuropa »Möglichkeiten der 
Abstimmung raumbedeutsamer Vorhaben aus 
der Sicht einzelner MSOE Staaten«, Bernried, 
Nemčija, 27. 3.
Prostor za prihodnost Slovenije• . Vabljeno preda-
vanje na posvetu Prostorsko planiranje - čemu? 
ob osemdesetletnici dr. Milana Naprudnika, 
Ljubljana, 22. 6.
Geografska analiza investicij - pasti in izzivi na • 
poti uresničitve nacionalnih razvojnih projektov 
v Sloveniji. Vabljeno predavanje na posvetova-
nju Veliki razvojni projekti in skladni regionalni 
razvoj, 1. bienalni simpozij Regionalni razvoj v 
Sloveniji, Postojna, 27. 9.
Bitka za pokrajine• . Sodelovanje v oddaji Omizje, 
1. program Televizije Slovenija, Ljubljana, 31. 10.
Izzivi slovenskih mest v Evropi brez meja: ustvar-• 
jalnost - konkurenčnost - tolerantnost. Predavanje 
na konferenci Prostorska preobrazba Slovenije in 
sosedstva ob vstopu v EU: Priložnost za obmejna 
območja, Koper, 30. 11.

Peter Repolusk
Popis prebivalstva in stanovanj okrog leta 2011 • 
v Sloveniji na podlagi registrov in potrebe upo-
rabnikov. Aktivno sodelovanje na okrogli miz 
Statistični dnevi 2007, Radenci, 5. 11.

nika Razpotnik
Razvojni problemi Idrije• . Vodenje delavnice v 
okviru projekta DIAMONT, Idrija, 5. 6.
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aleš smrekar
Zavest o rabi vode kot naravnega vira• . Predavanje 
dodiplomskim študentom 3. letnika usmeritve 
Varstvo geografskega okolja Oddelka za geogra-
fijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
Ljubljana, 7. 3.
Voda kot vir življenja• . Vodenje okrogle mize na 
Osnovni šoli Ledina, Ljubljana, 17. 4.
Kras kot razvojni potencial: v iskanju ravnovesja • 
med varovanjem in razvojem. Vabljeno predava-
nje na posvetovanju Veliki razvojni projekti in 
skladni regionalni razvoj, 1. bienalni simpozij 
Regionalni razvoj v Sloveniji, Postojna, 27. 9.
Notranjsko podolje.•  Ekskurzija Ljubljanskega ge-
ografskega društva za srednješolce, 17. 10.
Stihijski (ne)razvoj neurbaniziranega dela mesta • 
na primeru Ljubljane. Prispevek na posvetu v 
počastitev osemdesetletnice profesorja dr. Darka 
Radinje Fizična in okoljska geografija v teoriji in 
praksi, Ljubljana, 23. 11.

Maja topole
Naravna in družbena geografija Krajevne skupno-• 
sti Jurklošter. Referat na Znanstvenem simpozij o 
Jurkloštru in okolici v organizaciji Zavoda Odon 
Jurklošter in ZRC SAZU, Kartuzija Jurklošter, 8. 
6.

Mimi urbanc
Development of pastures on common land of • 
Velika planina (the Slovenian Alps). Predavanje 
na Forumu Alpinumu, Engelberg, Švica, 19. 4.
Confrontation of theory and praxis: steering • 
toward sustainability. Predavanje na Forumu 
Alpinumu, Engelberg, Švica, 19. 4.
Koncept vrednot prostora v sistemu trajnostne-• 
ga razvoja. Predavanje na seminarju za učitelje 
z naslovom Vrednote prostora in trajnostni pro-
storski razvoj v okviru projekta R.A.V.E. Space, 
Portorož, 11. 5.
Od zavedanja do definiranja prostorskih vrednot• . 
Delavnica na seminarju za učitelje z naslovom 
Vrednote prostora in trajnostni prostorski razvoj 
v okviru projekta R.A.V.E. Space, Portorož, 11. 5.
Sečoveljske soline• . Terensko delo na seminarju za 
učitelje z naslovom Vrednote prostora in trajno-
stni prostorski razvoj v okviru projekta R.A.V.E. 
Space, Portorož, 11. 5.
An approach to the standardization of exonyms in • 
the Slovene language. Predavanje na združenem 
posvetovanju 18. zasedanja Regionalne jezikov-
no-zemljepisne delovne skupine za vzhodni del 
srednje in jugovzhodno Evropo ter Delovne sku-
pine za eksonime UNGEGN-a (United nations 
group of experts on geographical names), Praga, 
Češka, 18. 5.
Prepoznavanje in evidentiranje vrednot pro-• 
stora v projektih R.A.V.E. Space in vključevanje 

elementov trajnostnega prostorskega razvo-
ja in vrednot prostora v izobraževalni proces. 
Predavanje za učitelje, ki sodelujejo v skupini za 
prenovo biotehniških programov, Šentjur, 5. 6.

Matija zorn
Deterministic modeling of natural hazards. • 
Predavanje na sestanku bilateralnega projekta 
Primerjava kartiranja snežnih plazov, protilavin-
skih ukrepov in objektov ter ugotavljanje njihove 
primernosti in uporabnosti v gorskih območjih 
Julijskih Alp (SZ Slovenija) in Rize-Sivrikaya 
(SV Turčija), Ljubljana, 12. 4.
Probabilistic landslide hazard map with fifty • 
years reoccurrence period. Poster na letnem 
kongresu European Geosciences Union, Dunaj, 
Avstrija, 15.–20. 4.
Measurements of interrill erosion on flysch soil • 
under different land use (SE Slovenia). Poster na 
letnem kongresu European Geosciences Union, 
Dunaj, Avstrija, 15.–20. 4.
Skozi vrata znanja do potovanja. • Sodelovanje v 
oddajah kviza National geographic junior, Pika 
TV, Ljubljana, 19., 21., 23., 26., 28. in 30. 6. ter 3., 
5., 7., 10., 12. in 14. 7.
Influence of land use changes on erosion in the • 
Slovenian Alps. Predstavitev posterja na medna-
rodni konferenci komisije za preučevanje spre-
memb rabe in pokrovnosti tal pri Mednarodni 
geografski zvezi (IGU LUCC Commission) z 
naslovom Človek v srednjeevropskih pokrajinah: 
pokrajina in spremembe rabe tal v obmejnih regi-
jah, Bratislava, Slovaška, 1. 9.
Regionalni razvoj in naravne nesreče - preventiva • 
ali odpravljanje posledic? Vabljeno predavanje na 
posvetovanju Veliki razvojni projekti in skladni 
regionalni razvoj, 1. bienalni simpozij Regionalni 
razvoj v Sloveniji, Postojna, 27. 9.
Soil erosion under different land use in SW • 
Slovenia. Poster na 21st Charpatho-Balkan 
Conference on Geomorphology, Pécs, Madžarska, 
25. 10.
Probabilistic modeling of landslide hazard on • 
flysch (W Slovenia). Predavanje na 21st Charpatho-
Balkan Conference on Geomorphology, Pécs, 
Madžarska, 26. 10.
Ali se zavedamo hitrosti erozijskih procesov – • 
primer iz slovenske Istre. Prispevek na posvetu v 
počastitev osemdesetletnice profesorja dr. Darka 
Radinje Fizična in okoljska geografija v teoriji in 
praksi, Ljubljana, 23. 11.
Modeliranje naravnih procesov na primeru ze-• 
meljskih plazov. Prispevek na posvetu v počasti-
tev osemdesetletnice profesorja dr. Darka Radinje 
Fizična in okoljska geografija v teoriji in praksi, 
Ljubljana, 23. 11.
Meritve medžlebične erozije na različnih rabah • 
žemljišč v slovenski Istri. Predavanje na konferenci 
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Strategija varovanja tal v Sloveniji Pedološkega 
društva Slovenije, Ljubljana, 5. 12.
Meritve in modeliranje erozije v Sloveniji• . 
Predavanje na konferenci Strategija varovanja 
tal v Sloveniji Pedološkega društva Slovenije, 
Ljubljana, 5. 12.
Probabilistično modeliranje plazovitosti na pri-• 
meru Goriških brd. Predavanje na konferenci 
Strategija varovanja tal v Sloveniji Pedološkega 
društva Slovenije, Ljubljana, 5. 12.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

drago Kladnik
Český úřad zeměměřický a katastrálni, Praga, • 
Češka, 16.–18. 5.: udeležba na združenem posve-
tovanju 18. zasedanja Regionalne jezikovno-ze-
mljepisne delovne skupine za vzhodni del srednje 
in jugovzhodno Evropo ter Delovne skupine za 
eksonime UNGEGN-a (United nations group of 
experts on geographical names).

blaž Komac
Földrajzi intézet, Pécsi tudományegyetem, Pécs, • 
Madžarska, 24.–28. 10.: sestanek Karpatsko-
balkanske geomorfološke komisije in Karpatsko-
balkansko-dinarske delavne skupine Mednarodne 
geomorfološke zveze.

janez nared
UNESCO pisarna v Benetkah, Benetke, Italija, 9. • 
1.: delovni sestanek z italijanskimi partnerji pro-
jekta DIAMONT.
Cemagref, Grenoble, Francija, 25.–27. 1.: delovni • 
sestanek partnerjev projekta DIAMONT.
CEI, Trst, Italija, 14.–16. 2.: sestanek projektnih • 
partnerjev INTERREG IIIB projekta R.A.V.E. 
Space.
Faculdade de Letras, Lizbona, Portugalska, • 
2.–5. 4.: sestanek nacionalnih predstavnikov The 
Regional Studies Association.
Institute for Botany, Innsbruck, Avstrija, 16. 4.: • 
delovni sestanek partnerjev projekta DIAMONT.
Alpine Space Heading for Excellence, Sankt • 
Johann im Pongau, Avstrija, 28.–29. 6.: predstavi-
tev teritorialnega sodelovanja za območje Alp.
EURAC Research, Bolzano, Italija, 19. 9.: sesta-• 
nek v okviru prijave INTERREG IVB projekta.
Institut für Umweltplanung, Landschafts-• 
entwicklung und Naturschutz (IFUPLAN) 
München, Nemčija, 3. 10.–5. 10.: sestanek projek-
tnih partnerjev projekta DIAMONT.
L'Association pour le Développement de l'Agri-• 
culture dans l'Y Grenoblois (ADAYG), Grenoble, 

Francija, 15. 10.–16. 10.: sestanek v okviru prijave 
INTERREG IVB projekta.
Provincia di Torino, Torino, Italija, 12. 12.–13. • 
12.: sestanek v okviru prijave INTERREG IVB 
projekta.
Trevisio, Italija, 13. 12.: delovni sestanek z itali-• 
janskimi partnerji projekta DIAMONT.

Miha Pavšek
Oddelek za raziskovanje snežnih plazov • 
(ÇAGEM), Direktorat za naravne nesreče (AFET), 
Ankara, Turčija, 3.–14. 8.: študijski obisk v okvi-
ru slovensko-turškega bilateralnega projekta s 
terenskim delom v izbranih plazovitih območjih 
Črnomorskega gorovja.
EURAC Research, Bolzano, Italija, 19. 9.: sesta-• 
nek v okviru prijave INTERREG IVB projekta.
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik • 
(ZAMG), Regionalstelle und Lawinenwarndienst 
Steiermark, Gradec, Avstrija, 20. 12.: snežni 
plazovi.

Primož Pipan
Srednjeevropska pobuda (CEI), Trst, Italija, • 
14. –16. 2.: sestanek projektnih partnerjev 
INTERREG IIIB projekta R.A.V.E. Space.
Oddelek za raziskovanje snežnih plazov • 
(ÇAGEM), Direktorat za naravne nesreče (AFET), 
Ankara, Turčija, 3.–14. 8: študijski obisk v okvi-
ru slovensko-turškega bilateralnega projekta s 
terenskim delom v izbranih plazovitih območjih 
Črnomorskega gorovja.

Marjan Ravbar
Akademie für Raumforschung und Landesplanung, • 
Hannover, Nemčija, 27. –28. 3: sestanek ožje de-
lovne skupine za prostorsko planiranje za srednjo 
in jugovzhodno Evropo.

nika Razpotnik
Študijska ekskurzija Bolzano–Bern, Italija, Švica, • 
16.–19. 5.: ekskurzija v okviru podiplomskega 
študija IPŠPUP na Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo.
Institut für Umweltplanung, Landschaftsentwick-• 
lung und Naturschutz (IFUPLAN), München, 
Nemčija, 3.–5. 10.: sestanek projektnih partnerjev 
projekta DIAMONT.
L'Association pour le Développement de • 
l'Agriculture dans l'Y Grenoblois (ADAYG), 
Grenoble, Francija, 15.–16. 10.: sestanek v okviru 
prijave INTERREG IVB projekta.
Provincia di Torino, Torino, Italija, 12.–13. 12.: • 
sestanek v okviru prijave INTERREG IVB 
projekta.
Trevisio, Italija, 13. 12.: delovni sestanek z itali-• 
janskimi partnerji projekta DIAMONT.
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Mimi urbanc
UNESCO pisarna v Benetkah, Benetke, Italija, 9. • 
1.: delovni sestanek z italijanskimi partnerji pro-
jekta DIAMONT.
Cemagref, Grenoble, Francija, 25.–27. 1.: delovni • 
sestanek partnerjev projekta DIAMONT.
Institute for Botany, Innsbruck, Avstrija, 16. 4.: • 
delovni sestanek partnerjev projekta DIAMONT.
Český úřad zeměměřický a katastrálni, Praga, • 
Češka, 16.–18. 5.: udeležba na združenem posve-
tovanju 18. zasedanja Regionalne jezikovno-ze-
mljepisne delovne skupine za vzhodni del srednje 
in jugovzhodno Evropo ter Delovne skupine za 
eksonime UNGEGN-a (United nations group of 
experts on geographical names).

Matija zorn
Oddelek za raziskovanje snežnih plazov • 
(ÇAGEM), Direktorat za naravne nesreče (AFET), 
Ankara, Turčija. 3.–14. 8.: študijski obisk v okviru 
slovensko-turškega bilateralnega projekta s teren-
skim delom v izbranih območjih Črnomorskega 
gorovja.
EURAC Research, Bolzano, Italija, 19. 9.: sesta-• 
nek v okviru prijave INTERREG IVB projekta.
Földrajzi intézet, Pécsi tudományegyetem, Pécs, • 
Madžarska, 24.–28. 10.: sestanek Karpatsko-
balkanske geomorfološke komisije in Karpatsko-
balkansko-dinarske delavne skupine Mednarodne 
geomorfološke zveze.

PedagošKo delo

jerneja Fridl
Metodologija geografskega raziskovanja• . Vaje v 
zimskem semestru za 2., 3. in 4. letnik v okvi-
ru izbirnega predmeta na Oddelku za geografijo 
Fakultete za humanistične študije Koper Univerze 
na Primorskem, Koper.

Matej Gabrovec
Geografija slovenskih pokrajin• . Predavanja za 3. 
letnik v poletnem semestru na Oddelku za geo-
grafijo Fakultete za humanistične študije Koper 
Univerze na Primorskem, Koper.
Spremembe rabe tal z vidika naravnogeografskih • 
razmer. Predmet v okviru podiplomskega študi-
ja Regionalna geografija na Oddelku za geogra-
fijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
Ljubljana.

blaž Komac
Geografija naravnih nesreč• . Predavanja in teren-
ske vaje za 2., 3. in 4. letnik v zimskem semestru 
izbirnega predmeta na Oddelku za geografijo 

Fakultete za humanistične študije Koper Univerze 
na Primorskem, Koper.

Miha Pavšek
Geografija naravnih nesreč• . Predavanja in teren-
ske vaje za 2., 3. in 4. letnik v zimskem semestru 
izbirnega predmeta na Oddelku za geografijo 
Fakultete za humanistične študije Koper Univerze 
na Primorskem, Koper.
Ocena ogroženosti zaradi naravnih nesreč• . 
Predavanja in terenske vaje v okviru uvajalnega 
in temeljnega usposabljanja poveljnikov in štabov 
civilne zaščite v Izobraževalnem centru Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ig.

Marjan Ravbar
Celostni razvoj podeželja• . Predavanja za 2. letnik 
Višje kmetijske šole Grm, Novo mesto.
Regionalno planiranje• . Predavanja za 3. letnik 
v zimskem semestru na Oddelku za geografijo 
Fakultete za humanistične študije Koper Univerze 
na Primorskem, Koper.

irena Rejec brancelj
Kmetijstvo in okolje• . Predavanja in vaje za štu-
dente 3. in 4. letnika izbirnega predmeta v okvi-
ru Šole za znanosti o okolju na Univerzi v Novi 
Gorici, Nova Gorica.

mentorstvo

jerneja Fridl je bila somentorica pri diplomski nalo-
gi Eneje Baloh in Petre Slavec.

Matej Gabrovec je bil mentor doktorandu Matiji 
Zornu.

Milan orožen adamič je bil somentor doktorando-
ma Primožu Pipanu ter doktorandu mag. Mihi Pav-
šku.

drago Kladnik je somentor doktorandu Primožu 
Pipanu.

Miha Pavšek je bil somentor pri dodiplomski semi-
narski nalogi Teje Oman in srednješolski raziskoval-
ni nalogi Anžeta Sajovica.

drago Perko je bil mentor doktorandom Mate-
ji Breg, mag. Jerneji Fridl, Mauru Hrvatinu, mag. 
Dragu Kladniku, Primožu Gašperiču in mag. Mimi 
Urbanc.

Marjan Ravbar je bil mentor magistrandki Niki 
Razpotnik ter doktorandom Davidu Boletu, Janezu 
Naredu in Petru Repolusku.
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summarY

the Geographical institute was founded in 1946 by 
the Slovenian Academy of Sciences and Arts. In 1976 
it was named after Slovenia’s greatest geographer, aca-
demy member Anton Melik (1890–1966), who served 
as the institute’s first director. Since 1981, the institute 
has been one of the members of the Scientific Resear-
ch Center of the Slovenian Academy of Sciences and 
Arts. In 2002 the Institute for Geography (established 
in 1962) and the Geographical Museum of Slovenia 
(established in 1946) were joined to the institute.
From the very beginning, the institute's main task 
has been to conduct basic and applied geographical 
research on Slovenia and its landscapes and to pre-
pare basic geographical texts on Slovenia as a coun-
try and as a part of the world. Since Slovenia gained 
independence, in cooperation with other Slovenian 
geographers the institute’s staff has prepared a lar-
ge variety of basic geographical works on Slovenia 
as an independent country. These include national, 
world, school, and census atlases, a dictionary of ge-
ographical terminology, a lexicon of Slovenian place 
names, and a regional and general monograph. The 
institute participates in numerous projects in Slo-
venia and abroad, organizes academic conferences, 
trains junior researchers, and participates in profes-
sional exchanges. In the past ten years, the institute’s 
research team has published over 3,000 bibliographic 
units and made over 500 presentations at conferen-
ces in Slovenia and abroad.
The institute has nine organizational units: the De-
partment of Physical Geography, the Department 
of Social Geography, the Department of Regional 
Geography, the Department of Natural Disasters, 
the Department of Environmental Protection, the 
Department of Geographic Information Systems, 

the Department of Thematic Cartography, the Ge-
ographical Museum, and the Geographical Libra-
ry. The institute also houses cartographic and geo-
graphical collections, and is the headquarters of the 
Commission for the Standardization of Geographical 
Names of the Government of the Republic of Slove-
nia (Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen 
Vlade Republike Slovenije).
The institute issues five scholarly publications. Geo-
grafija Slovenije (Geography of Slovenia) and Geori-
tem (Georhythm) are series of volumes in Slovenian 
that appear several times a year. Acta geographica 
Slovenica/Geografski zbornik is a journal published 
twice a year in English and Slovenian. The articles 
can be downloaded in Slovenian or English from the 
institute’s homepage (http://gi.zrc-sazu.si/publica-
tions.htm). Volumes in the series Geografski infor-
macijski sistemi v Sloveniji (Geographic Information 
Systems in Slovenia) are published in even years, 
and volumes in the series Regionalni razvoj (Regio-
nal Development) in odd years. The monographs are 
published in Slovenian with English summaries.
Altogether in 2007, 24 institute researchers publis-
hed over 170 papers, gave almost 130 lectures and 
reports, and made nearly 20 research trips abroad.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.
Web page: Web pages: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/
modules.php?name=insti&ime=10.

irena Rejec brancelj je mentorica magistrandu Bo-
janu Erhartiču.

aleš smrekar je mentor magistrandki Katarini Po-
lajnar.

nagrade, odliKovanja, Priznanja

aleš smrekar je 21. 9. prejel Bronasto plaketo Zveze 
geografskih društev Slovenije.

Miha Pavšek je 17. 11. prejel zahvalo Mladinske ko-
misije Planinske zveze Slovenije.

Matija zorn je 17. 11. prejel zahvalo Mladinske ko-
misije Planinske zveze Slovenije.

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

spletni naslov: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modu-
les.php?name=insti&ime=10.
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dr. T. Slabe

L. Drame

F. Drole

dr. F. Gabrovšek

J. Hajna

dr. M. Knez

znanstveni svet

Akad. prof. dr. Ivan Gams, akad. dr. Andrej Kranjc, 
dr. Andrej Mihevc, dr. Metka Petrič (predsednica), 
akad. dr. Mario Pleničar, dr. Tadej Slabe, dr. Stanka 
Šebela.

Personalna sestava

Predstojnik: dr. Tadej Slabe, znanstveni svetnik, izr. 
prof.
Znanstveni svetniki: akad. doc. dr. Andrej Kranjc, 
doc. dr. Andrej Mihevc, izr. prof. dr. Stanka Šebela.
Višji znanstveni sodelavci: doc. dr. Franci Gabrov-
šek, doc. dr. Martin Knez, doc. dr. Metka Petrič, doc. 
dr. Tanja Pipan, doc. dr. Nadja Zupan Hajna.
Znanstvena sodelavka: dr. Nataša Ravbar.
Asistenta z doktoratom: dr. Janez Mulec, dr. Bojan 
Otoničar.
Asistenta: Mitja Prelovšek, Janez Turk.
Samostojna strokovna sodelavka specialistka v hu-
manistiki: mag. Janja Kogovšek.
Samostojna strokovna delavka: Maja Kranjc.
Samostojni tehniki: Leon Drame, Franjo Drole, Jurij 
Hajna, Mateja Zadel.
Tajnica: Sonja Stamenković.
Snažilka: Slavuljka Šušak.

temeljne razisKave

Raziskovanje krasa
Vodja programske skupine: T. Slabe.
Sodelavci: F. Gabrovšek, M. Knez, J. Kogovšek, A. 
Kranjc, A. Mihevc, J. Mulec, B. Otoničar, M. Petrič, 
T. Pipan, M. Prelovšek, N. Ravbar, S. Šebela, J. Turk, 
N. Zupan Hajna, L. Drame, F. Drole, J. Hajna, M. 
Kranjc, S. Stamenković, M. Zadel.
Razvijamo celostno krasoslovje, pokrivamo večino 
njegovih najbolj pomembnih področij: kraško geo-
logijo, geomorfologijo, speleologijo, hidrogeologijo, 
biologijo, mikrobiologijo in ekologijo, proučevanje 
starosti kraških pojavov in razvoja krasa ter zgo-
dovino krasoslovja in speleologije. Izsledki so tudi 
izhodišče za načrtovanje življenja v občutljivi pokra-
jini in za visokošolsko poučevanje krasoslovja. Pro-

gram je temelj, ki ob naši izjemni naravni dediščini 
z matičnim Krasom in klasičnim krasom ter bogati 
tradiciji krasoslovja omogoča uspešen razvoj Inštitu-
ta kot enega osrednjih mednarodnih raziskovalnih in 
študijskih krasoslovnih središč.
Proučevali smo morfološke značilnosti jam, njihove 
sedimente in lege v prostoru. Proučevali smo morfo-
logijo brezen, ki so najpogostejši speleološki objeti 
na krasu ter ugotavljali, kolikšen del jih je nastal v 
freatičnih pogojih. Speleološke enote smo povezova-
li z morfološkimi značilnostmi površja ter jih pove-
zovali v enoten speleogenetski kraški prostor. V kra-
škem površju smo skušali s pomočjo različnih metod 
definirati posamezne morfostrukturne enote. Prou-
čevali smo različne antropogene posege v jame ter na 
primeru Postojnske jame poizkušali omejiti njihove 
negativne učinke ter poiskati učinkovite rešitve.
Opazovali smo elemente jamske klime v Postojnski 
jami in v Skedneni jami ter ugotavljali njen vpliv na 
morfologijo jamskih rovov in sedimentov.
Teoretično smo raziskovali kraško denudacijo in 
razvili nov model, ki pri oceni denudacije upošteva 
zakrasevanje v globini in na ta način osvetli problem 
različnih rezultatov terenskih meritev denudacijske 
stopnje.
Kraško denudacijo in njej obraten proces, odlaga-
nje sige, smo podrobno proučevali v Križni jami in 
jami Lekinka pri Postojni. Pri tem smo se vzporedno 
dotaknili tudi dejavnikov, ki vplivajo na procese in 
oblike, ki pri njih nastajajo.
Na Divaškem in Podgorskem krasu ter v Matarskem 
podolju smo opravili pregledne geološke, geomor-
fološke in hidrološke raziskave krasa ter posebno 
pozornost posvetili področju Beško-Ocizeljskega 
jamskega sistema. 
Za potrebe paleomagnetnih in mineraloških analiz 
smo vzorčevali klastične sedimente iz Grofove jame, 
Postojnske jame, Križne jame in Trhlovce, ki so nam 
še bolj osvetlile čas zapolnjevanja posameznih jam in 
odsekov jam. Z mineraloškimi raziskavami pa smo 
ugotovili, da so klastični sedimenti iz Grofove jame 
popolnoma drugačni od vseh sedimentov, ki jih naj-
demo v jamah na našem Krasu, svoj izvor imajo v 
vulkanskem pepelu in so zelo stari. 
Vzporedno z merjenjem mikro-tektonskih deforma-
cij ob dinarsko usmerjenem prelomu, ki poteka čez 
Veliko goro in Lepe jame v Postojnski jami smo s 
sodelavci z Inštituta Jožef Stefan opravljali tudi mer-
jenja Rn in Hg. Ob večji tektonski aktivnosti naj bi se 
namreč ti dve vrednosti povečali. Radon kaže pred-
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mag. J. Kogovšek

M. Kranjc

dr. J. Mulec

B. Otoničar

akad. dr. A. Kranjc

videna letna nihanja ter manjše odstope. Dejstvo je, 
da v letu 2006 nismo imeli večjega potresa v Slove-
niji, tako da korelacija ni najboljša. Po tektonsko zelo 
stabilnem letu 2006 smo z dvema tenziometroma 
TM 71 v letu 2007 zabeležili nekaj več mikro-tek-
tonskega dogajanja in sicer predvsem v Lepih jamah, 
kjer so bili premiki velikosti do 0.03 mm (x in y os) v 
obdobju šestih mesecev. 
S pomočjo modeliranja na mavcu smo nadaljevali z 
raziskavami pretakanja podzemne vode v različnih 
litotektonskih pogojih.
Na območju pokritega krasa Dolenjske smo razisko-
vali sedimente, ki pokrivajo kraški relief ter zapolni-
tve jam plitvo pod kraškim površjem. Zanimal nas je 
tudi vpliv litologije na oblikovanje kraškega reliefa. 
Obdelava rezultatov raziskav je v teku.
Nadaljevali smo s proučevanjem kraških skalnih 
oblik in spoznanja o površinskih oblikah s tujimi so-
delavci pripravili za objavo v obsežni in pregledni 
monografiji. Posebno pozornost smo posvetili pod-
talnemu oblikovanju kraškega površja, ki se je raz-
krilo pri gradnji dolenjske avtoceste. Z modeliranji 
z mavcem smo proučili oblikovanje raznovrstnih ro-
vov v različnih hidroloških razmerah. 
Izsledke o kraških pojavih (350 jam, kamniti gozdo-
vi, kras v breči, starost krasa, pretakanje voda), raz-
kritih med gradnjo slovenskih avtocest, smo strnili 
v knjigi. 
Proučevali smo južno-kitajski kras: kamnite gozdo-
ve, škraplje Gobje gore in južni del Tibeta. Pripravili 
smo študijo o izvirni jami s slapom v dolini reke Jan-
gce in zbrali večino gradiva za drugo knjigo o južno-
kitajskem krasu. 
Nadaljevali smo z raziskavami pretakanja vode in 
prenosa snovi skozi vadozno cono z večparametr-
skim pristopom, ki potekajo že peto hidrološko leto. 
Rezultati dosedanjih raziskav nakazujejo dinamiko 
napajanja iz različno prepustnih delov vadozne cone 
ter na velike razlike v zaporednih hidroloških letih, 
kar terja dolgoročne raziskave. Vadozna cona ima 
pomembno vlogo v napajanju kraških vodonosnikov, 
posebno še v sušnih obdobjih.
V izviru Malenščice in na različnih vodnih tokovih v 
njihovem zaledju smo postavili sonde za avtomatsko 
merjenje in beleženje nivojev vode, temperature in 
specifične električne prevodnosti, v izbranih serijah 
pa odvzeli tudi vzorce za kemično analizo. Z obdela-
vo zbranih podatkov smo pridobili nove informacije 
o značilnostih in razmerjih med posameznimi pri-
spevnimi območji v zaledju Malenščice ter o vplivu 
različnih hidroloških pogojev na njihove prispevne 
deleže.
Za potrebe varovanja kraških voda smo predlagali 
novo celostno metodologijo za kartiranje ranljivosti 
in tveganja podzemne vode na onesnaženje – Sloven-
ski pristop. Predlagana metodologija je bila uspešno 
aplicirana, rezultati pa preverjeni v zaledju vodnega 
vira Podstenjšek v jugozahodni Sloveniji. Rezultati 

raziskave in nova spoznanja hidrogeoloških značil-
nosti obravnavanega območja so predstavljeni v mo-
nografiji.
Nadaljevali smo s študijo hidravličnih razmer v epi-
freatični coni v porečju Ljubljanice in reke Reke. V 
ta namen smo zbirali zvezne podatke o nivoju, tem-
peraturi in specifični električni prevodnosti voda in 
pripravili prve analize podatkov.
V okviru bioloških raziskav smo v vzorcih podze-
meljske in prenikle vode analizirali vsebnost razto-
pljenega organskega ogljika (DOC). Dokazali smo, 
da paradigma o podzemeljskih habitatih kot ener-
getsko revnem okolju ne drži vedno, da je količina 
DOC predvsem v vodi, ki pronica skozi jamski strop, 
pomemben in kakovosten vir energije organizmom 
iz jamskega okolja.
Odnos med človekom in krasom smo ilustrirali s pri-
meri iz zgodovine gozda na krasu ter iz zgodovine 
turističnih jam in jam, ki jih človek uporablja v reli-
giozne namene. V breznih smo proučevali in kartira-
li antropogene posege, zlasti odmetavanje odpadkov 
ter uporabo brezen za grobišča.

Razvoj in funkcija jam v različnih speleoloških 
okvirih
Vodja projekta: A. Mihevc.
Sodelavci: F. Gabrovšek, M. Knez, A. Kranjc, M. 
Petrič, T. Pipan, M. Prelovšek, N. Ravbar, T. Slabe, 
S. Šebela, N. Zupan Hajna, F. Drole, J. Hajna, M. Za-
del.
Proučili smo kompleks kraških jam in površja na ob-
močju kontaktnega krasa Matarskega podolja, Pod-
gorskega krasa in Postojnskega krasa, kjer se je po 
morfologiji površja, jam in lastnostih jamskih sedi-
mentov kras razvijal kot morfostrukturna enota. 
Analizirani sedimenti so pokazali veliko starost, več 
kot 1,7 Ma (milijona let) v Podgorskem krasu, čez 3 
Ma v Matarskem podolju, v Postojnskem krasu pa 
do okrog 1.7 Ma. Samo iz morfologije reliefa nad ja-
mami ali drobnih reliefnih oblik v jamah se velike 
starosti rovov ne da razbrati. 
Meritve seizmičnih premikov kažejo na recentne 
seizmične premike na območju Postojnske jame, to 
pa se v morfologiji rovov odraža le kot cone večjih 
podorov. Vertikalno premikanje na območju Postojn-
skega krasa z do 100 m debelo vadozno cono kaže 
na močno korozijsko razčlenjenost tega prostora. 
Podrobno proučevanje favne vadozne cone kaže na 
veliko vrstno pestrost. Ta je pomemben indikator la-
stnosti epikraške cone in sprememb v njej.
Vertikalno premikanje, zlasti v globokih vadoznih 
conah v Alpah kaže na hiter razvoj krasa s prven-
stvenim poglabljanjem vadozne cone, ki je sledila 
enakomernemu hitremu dvigu ozemlja. Ohranjeni 
alohtoni sedimenti v jamah, na primer v Snežni jami 
na Raduhi kažejo na starost več kot 1,7 Ma, fluvialni 
sedimenti pod njimi pa so starejši kot zadnja orogena 
tektonska faza.
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Izsledki raziskovanja površinskih kraških pojavov 
kot smernice za načrtovanje posegov v kraško po-
krajino
Vodja projekta: S. Šebela.
Sodelavci: F. Gabrovšek, M. Knez, J. Kogovšek, B. 
Otoničar, T. Pipan, T. Slabe, N. Zupan Hajna.
Na območju pokritega krasa Dolenjske smo severno 
od Otočca proučevali male in srednje velike površin-
ske kraške geomorfne oblike ter kamnino, v katerih 
so razvite. Zanimal nas je vpliv litologije (apnenec/
dolomit) in stopnja pokritosti krasa na oblikovanje 
škrapelj. V ta namen smo pobrali več vzorcev karbo-
natnih kamnin in glinastega pokrova. Ponekod vse-
bujejo sedimenti, ki pokrivajo mezozojske karbonate 
precej karbonatne komponente in so srednje miocen-
ske starosti, v njih pa so pogosti morski fosili (školj-
ke, polži, zobje morskih psov…). Več vzorcev glin 
smo analizirali z rentgensko difrakcijo, rezultate pa 
bomo obdelali v letu 2008. Lokalno smo predvsem 
v dolomitnih kamninah odkrili relativno obsežna 
škrapljišča, razgiban relief podtalnih škrapelj pa lah-
ko doseže do okoli 5 metrov.
Nadaljevali smo s študijem aktivnih tektonskih 
struktur in neotektonike in njihovim vplivom na obli-
kovanje kraških geomorfoloških pojavov. Predvsem 
iščemo geomorfološke in geološke dokaze o aktivni 
tektoniki v kraških jamah ter na kraškem površju. V 
bližini večjih regionalnih prelomov v Sloveniji (Idrij-
ski, Predjamski, Divaški, Dobrepoljski, Orliški, Bre-
žiški, Labotski in Ravenski) smo opravljali osnovno 
strukturno geološko kartiranje in iskali geomorfo-
loške dokaze za aktivno tektoniko oziroma neotek-
toniko. Potencialno najbolj ugoden teren se kaže v 
Krnskem pogorju ter na obrobju Krške kotline, kjer 
je tudi večja potresna aktivnost. 
Raziskovali smo razvoj dežnih žlebičev, pri čemer 
smo razvili model toka in raztapljanja tankega vo-
dnega sloja na nagnjeni kamniti ploskvi. Teoretično 
smo obravnavali problem denudacijske stopnje na 
krasu in opozorili na probleme različnih pristopov k 
merjenju kraške denudacije.
Rezultate podrobnega spremljanja pretokov in fizi-
kalno-kemičnih parametrov različnih curkov preni-
kajoče vode skozi strop kraške jame smo primerjali 
z istočasnimi meritvami teh parametrov v kraškem 
izviru. Primerjava je pokazala na pomemben vpliv 
značilnosti vadozne cone na režim pretakanja vode 
in prenosa snovi v kraškem vodonosniku.
Izsledke raziskovanja površinskih kraških pojavov 
smo uspešno vključili v študije o posegih v kraško 
pokrajino (npr. gradnja avtocest, železnic, komunal-
nih odpadkov, predvidena gradnja novih turističnih 
poti).

Vloga in pomen mikroorganizmov v kraških pro-
cesih
Vodja projekta: F. Gabrovšek.
Sodelavec: J. Mulec.

V okviru projekta smo nadgradili znanje o vrstnem 
sestavu in vlogi mikroorganizmov v kraških jamah, 
še posebej cianobakterij in mikroalg v jamskih ae-
rofitskih habitatih. V raziskavo smo vključili tudi 
pomembno skupino organizmov, ki je pomemben 
indikator biotskih in abiotskih sprememb v okolju, 
praživali. V okolju, kjer prihaja do odlaganja kalci-
ta smo tako npr. identificirali potencialno patogeni 
amebi Acanthamoeba castellani genotip T4 in Hart-
mannella vermiformis, ki lahko služita kot vektor pri 
prenosu humanih patogenih bakterij. Iz stromatoli-
tnih stalagmitov (stromatoliti so apnenčaste slojevite 
strukture značilnih oblik, ki so posledica biolitogene 
aktivnosti cianobakterij) v vhodnem delu Škocjan-
skih jam v Schmidlovi dvorani smo izolirali amebo, 
ki po do sedaj zbranih podatkih predstavlja za zna-
nost povsem nov rod. 

Center odličnosti FABRICA
Sodelavci: L. Drame, F. Drole, F. Gabrovšek, J. Haj-
na, M. Knez, J. Kogovšek, A. Kranjc, M. Kranjc, A. 
Mihevc, J. Mulec, B. Otoničar, M. Petrič, T. Pipan, 
M. Prelovšek, N. Ravbar, T. Slabe, S. Stamenković, 
S. Šebela, J. Turk, M. Zadel, N. Zupan Hajna.
Inštitut za raziskovanje krasa je v sodelovanju z osta-
limi inštituti ZRC SAZU pripravil pregled stanja, 
smernice in konkretne rešitve za trajnostno upravlja-
nje s kraško pokrajino na izbranem področju Kla-
sičnega krasa v sklopih: Kamnine in relief, Voda ter 
Turizem. Izsledki raziskave so dostopni preko sple-
tnega naslova www.razvojkrasa.si. 

Postavitev stalne razstave v stavbi Inštituta za razi-
skovanje krasa ZRC SAZU, Postojna
Vodja projekta: J. Mulec
Sodelavci: L. Drame, J. Hajna, A. Mihevc, M. Petrič, 
M. Prelovšek.
Trajna razstava je nastala v letu 2007, ko Inštitut za 
raziskovanje krasa praznuje 60-letnico svojega obsto-
ja. Na razstavi je, poleg dosežkov sodelavcev Inštitu-
ta, prikazan tudi pomen osrednje stavbe v Postojni. 
Ob tej priložnosti smo izdali osebno poštno znamko 
ter razglednico z osebno izkaznico Inštituta.

razisKovalno delo v oKviru 
mednarodniH ProjeKtov

Projekt SMART KARST: International KARSTolo-
gical school “Sustainable MAnagement of natural 
Resources on karsT”(MSCF-CT-2005-029674) v 6. 
okvirnem programu EU
Vodja projekta: M. Petrič.
Sodelavci: F. Gabrovšek, M. Knez, J. Kogovšek, A. 
Kranjc, A. Mihevc, J. Mulec, B. Otoničar, T. Pipan, 
M. Prelovšek, N. Ravbar, T. Slabe, S. Šebela, J. Turk, 

Poro_07_06.indd   153 18.6.2008   11:44:30



INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA

154

J. Turk

N. Viršek Ravbar

M. Zadel

dr. N. Zupan 
Hajna

N. Zupan Hajna, L. Drame, F. Drole, J. Hajna, M. 
Kranjc, S. Stamenković, M. Zadel, S. Sušak.
V letu 2007 smo v sklopu projekta SMART-KARST 
organizirali dva dogodka: v marcu simpozij Čas na 
krasu in junija 15. mednarodno krasoslovno šolo 
»Klasični kras« na temo Gospodarjenje s čezmej-
nimi kraškimi vodonosniki. Skupaj je na obeh do-
godkih sodelovalo 216 udeležencev iz 31 držav. S šti-
pendijo Marie Curie je bila omogočena udeležba 90 
mladim raziskovalcem iz 26 držav. Organizirali smo 
predavanja in predstavitev posterjev ter terensko 
delo, izdali vodnik po ekskurzijah in CD z izvlečki 
in kratkimi znanstvenimi prispevki.

Merjenje aktivnih tektonskih struktur na krasu (In-
stitute of Rock Structure and Mechanics, Academy 
of Sciences of the Czech Republic, Praga, Češka)
Vodja projekta v Sloveniji: S. Šebela.
Sodelavci: J. Mulec, J. Stemberk, B. Koštak, P. Šte-
pančikova, T. Nydl, F. Hartvick.
V drugem letu projekta je bil češki sodelavec J. 
Stemberk dvakrat na delovnem obisku v Sloveniji. V 
juniju je preveril delovanje tenziometra TM 71, ki je 
postavljen na Vremščici ter skupaj s slovenskimi ko-
legi obiskal Predjamo (Zahodni rov), kjer smo želeli 
namestiti nov tenziometer TM 71. V novembru pa 
se je zadržal na delovnem obisku, ob katerem smo 
uskladili skupne članke, ki jih pripravljamo za obja-
vo. J. Mulec je v novembru obiskal Institute of Rock 
Structure and Mechanics v Pragi ter se seznanil z 
zadnjimi rezultati, ki so jih analizirali s tenziometri 
na Češkem in Slovaškem. V Sloveniji smo v tem letu 
terenske raziskave usmerili v iskanje dveh do štirih 
novih lokacij za postavitev tenziometrov TM 71. 
Tako smo obiskali 14 kraških jam. Glede na potre-
sno aktivnost smo izbrali dve področji, in sicer južno 
obrobje Krške kotline in Krnsko pogorje v zahodni 
Sloveniji. V letu 2008 bomo tako v kraške jame na-
mestili vsaj dva nova inštrumenta TM 71 za merjenje 
aktivnih tektonskih premikov. Merjenja v Postojnski 
jami, ki se vršijo že od leta 2004, kažejo mikro-tek-
tonske deformacije, desni zmik 0.02 mm/leto z ve-
čjim nemirom, tudi do 0.08 mm v enem mesecu, pred 
in med večjimi potresi. 

Značilnosti kraškega vodonosnika in kartiranje 
ranljivosti v zaledju jezera Dianchi, Kunming, 
Kitajska: primer severnega dela zaledja (Yunnan 
Institute of Geography, Yunnan University, Kun-
ming, Kitajska)
Vodja projekta: T. Slabe.
Sodelavci: M. Knez, J. Kogovšek, A. Kranjc, M. Pe-
trič, L. Hong, J. Xu, S. Tan, Y. Wang. 
Nadaljevali smo z raziskavami hidrogeoloških zna-
čilnosti vodonosnikov v okolici glavnega mesta Yun-
nana Kunminga. Vode, ki pa so zelo izpostavljene 
človekovemu delovanju na površju, so pomemben 
vir za oskrbo. Začeli smo proučevati tudi hidrološke 

značilnosti področja, kjer se gradi novo letališče. 
Proučevali smo južni del Tibeta, kraško površje vi-
soke planote, kraško geološke in hidrogeološke ter 
speleološke značilnosti. Posebno pozornost smo po-
svetili tudi izvirni jami s slapom, katere vhod se od-
pira na pobočjih globoko vrezane doline reke Jangce. 
Razkriva nam razvoj prevotljenosti vodonosnika in 
hitro vrezovanje rečne doline. Pred objavo je študija. 
Nadaljevali smo s pripravo druge knjige o južnoki-
tajskem krasu.

Biodiverziteta in ekologija favne v preniklih vodah 
kraških jam (Institute of Speology, Cluj-Napoca, 
Romunija)
Vodja projekta v Sloveniji: T. Pipan.
Sodelavec v Sloveniji: J. Mulec.
Vodja projekta v Romuniji: O. T. Moldovan.
Sodelavec v Romuniji: S. Iepure.
Na zaključni stopnji projekta smo rezultate bilate-
ralnega sodelovanja predstavili v skupni publikaciji: 
Moldovan, O. T., T. Pipan, S. Iepure, A. Mihevc, & 
Mulec, J., 2007: Biodiversity and ecology of fauna in 
percolating water in selected Slovenian and Roma-
nian caves.- Acta carsologica, 36, 493-501. Uspešni 
smo bili tudi pri pripravi novega predloga bilate-
ralnega sodelovanja, ki bo temeljil na predhodnem 
mednarodnem projektu, s poglobljenimi izbranimi 
temami o vplivu polutantov na podzemeljsko kraško 
biodiverziteto, strukturo podzemeljske združbe v 
prenikli vodi, geokemičnimi parametri ter kakovo-
stjo vode.

Primerjalna morfohidrološka raziskava izbranih 
kraških območij v Turčiji in Sloveniji (Hacettepe 
University Ankara, Turčija)
Vodji projekta: M. Petrič, L. Tezcan.
Sodelavci v Sloveniji: M. Knez, J. Kogovšek, J. Mu-
lec, T. Pipan, T. Slabe, S. Šebela.
Sodelavci v Turčiji: M. Ekmekci, L. Nazik, H. Aydın, 
E. Soylu, K. Törk, T. Coşkuner.
V času med 24. in 29. julijem so bili na delovnem 
obisku v Sloveniji 4 sodelavci turškega partnerja. Na 
terenu smo jim predstavili rezultate raziskav, ki smo 
jih slovenski sodelavci na projektu do sedaj opravili 
na izbranih območjih na slovenskem krasu. Z izme-
njavo mnenj in pregledom rezultatov raziskav obeh 
skupin smo postavili temelje za morfo-hidrološko 
primerjavo izbranih kraških območij v obeh drža-
vah. Značilne kraške procese in oblike, ki smo si jih 
ogledali na terenu, smo slovenski sodelavci opisali v 
obsežnem vodniku na 73 straneh.

Paleomagnetne raziskave sedimentov na kraških 
področjih Slovenije: aplikacija za rekonstrukcijo 
geomorfološkega razvoja v kenozoiku (Academy of 
Sciences of the Czech Republic, Institute of Geolo-
gy, Praga, Češka republika)
Vodji projekta: F. Gabrovšek, P. Pruner. 
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Sodelavci v Sloveniji: N. Zupan Hajna, A. Mihevc, 
J. Turk.
Sodelavci na Češkem: P. Bosak, P. Schnabl, S. Šle-
chta.
Nadaljevali smo z mineraloškimi analizami sedi-
mentov na krasu, njihovim datacijami (predvsem 
paleomagnetno metodo) in iz dobljenih rezultatov 
skušali rekonstruirati razvoj posameznih jam. Za-
ključili smo obdobje desetletnih raziskav jamskih in 
površinskih sedimentov na krasu in rezultate pripra-
vljali za obsežno skupno objavo. Pri delu v Sloveniji 
smo dodatno vzorčevali sedimente v Črnotiškem ka-
mnolomu, Račiški pečini, Grofovi jami in Umetnem 
tunelu med Postojnsko in Črno jamo. Med delovnim 
obiskom v Pragi smo se v tem letu ukvarjali pred-
vsem z interpretacijo pridobljenih rezultatov.

Vpliv izgradnje letališča na kraški vodonosnik in 
kakovost vode v njem - študija izvira Qinglongdong 
spring catchment, Kunming, China (Yunnan Insti-
tute of Geography, Yunnan University, Kunming, 
Kitajska)
Vodji projekta: T. Slabe, Liu Hong. 
Sodelavci v Sloveniji: M. Knez, J. Kogovšek, A. 
Kranjc, M. Petrič.
Sodelavci na Kitajskem: Chen Xiaoping, Tan Shu-
cheng, Huang Chuxing.
Pregledali smo teren, kraško površje in jame ter 
zabeležili geološke in hidrogeološke značilnosti na 
področju gradnje osrednjega yunnanskega letališča. 
Pripravili smo izhodišča za temeljitejšo raziskavo 
vodonosnika s sledenji kraških voda. Nadaljevali 
smo z rednimi meritvami količin in kakovosti voda 
v širšem zaledju Kunminga, ki je pomemben vir za 
oskrbo z vodo. 

Hidroekološke analize visokih voda in poplav na 
krasu na obmejnem področju med Hrvaško in Slo-
venijo (Faculty of Civil Engineering and Architec-
ture, Split, Hrvaška)
Vodji projekta: T. Slabe, O. Bonacci. 
Sodelavci v Sloveniji: M. Knez, J. Kogovšek, M. Pe-
trič.
Sodelavci na Hrvaškem: T. Roje-Bonacci, I. Fistanić, 
J. Rubinić.
Za študente dodiplomskega in podiplomskega študi-
ja na Gradbeni fakulteti Rijeka smo pripravili pre-
davanje na temo Napajanje kraških vodonosnikov. 
Hrvaški partner je imel v sklopu simpozija Čas na 
krasu v Postojni vabljeno predavanje o analizi dol-
goletnih podatkov srednjih letnih pretokov izbranega 
kraškega izvira. Skupaj s hrvaškim partnerjem smo 
pripravili ekskurzijo za udeležence mednarodne kra-
soslovne šole, na kateri smo predstavili naše izkušnje 
pri raziskovanju čezmejnih kraških vodonosnikov na 
območju med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom.

Projekt ALTER-Net: Mreža dolgoročnih ekoloških 

raziskav – Long-Term Ecological Research Net-
work v 6. okvirnem programu EU
Predstavnica v Sloveniji: T. Pipan
V okviru projekta razvijamo tehnološko mrežo za 
integriranje ekoloških, biodiverzitetnih ter socioeko-
nomskih podatkov iz izbranih t.im. LTER-Slovenija 
platform. Podatki, generirani v meta bazi podatkov, 
bodo elektronsko dostopni širši javnosti.

Projekt Life Watch: LIFEWATCH e-Science and 
Technology Infrastructure for biodiversity data 
and observatories v 7. okvirnem programu EU
Predstavnica v Sloveniji: T. Pipan
V projektu sodeluje 18 evropskih držav in devet 
znanstvenih mrež. Cilj projekta so biodiverzitetne 
raziskave v vseh tipih habitatov, tako morskih, ko-
penskih in vodnih, oplemenitene z laboratorijsko 
analitičnim pristopom in modeliranjem. 

IGCP UNESCO Project No. 513 – Global Study of 
Karst Aquifers and Water Resources 
Vodja projekta: M. Knez.
Sodelavci slovenske skupine: F. Gabrovšek, M. Knez, 
J. Kogovšek, A. Kranjc, A. Mihevc, B. Otoničar, M. 
Petrič, T. Pipan, T. Slabe, S. Šebela, N. Zupan Haj-
na.
Med 13. in 15. avgustom smo se na Western Ken-
tucky University, Bowling Green, ZDA udeležili 
konference z naslovom The International Conferen-
ce on Karst Hydrogeology and Ecosystems (Karst 
2007). Konferenca je bila skupno srečanje več sku-
pin raziskovalcev, ki delujemo na projektih: UNES-
CO IGCP projekt št. 513, Karst Commission (Med-
narodne zveze hidrogeologov), Karst Commission 
(Mednarodne geografske zveze) ter Mednarodne 
speleološke zveze.
Kot prispevek k poznavanju povzročenih sprememb 
na krasu, ki jih povzroča človek, je bilo zbirano gra-
divo v zvezi z vplivi človeka na kraško hidrologijo in 
gozd na dinarskem krasu.
V sodelovanju z znanstveniki iz Centre of Hydrogeo-
logy, University of Neuchâtel, Švica in University of 
Malaga, Španija smo v kartiranje ranljivosti vključili 
oceno parametra, ki označuje pretakanje v zasičeni 
coni. Metodo smo razširili za ocenjevanje ranljivo-
sti vodnega vira in jo aplicirali na vodonosniku v JZ 
Sloveniji ter na dveh vodonosnikih v južni Španiji.

Scientific and technical cooperation in the field of 
Earth sciences in the area of the junction of Alps-
Dinarides
Sodelavci: ARSO Urad za seizmologijo in geologijo 
(M. Živčić), IZRK ZRC SAZU (S. Šebela), Diparti-
meto di Scienze della terra, Università degli studi di 
Trieste (G. Costa, P. Suhadolc)
Na pobudo M. Živčića smo 5. aprila obiskali Postojn-
sko jamo z namenom, da bi določili možno lokacijo 
za postavitev seizmografa. Po dogovoru z italijanski-

Poro_07_06.indd   155 18.6.2008   11:44:32



INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA

156

mi kolegi smo se odločili za Črno jamo, predvsem 
zaradi odprtega vhoda. Tako smo oktobra opravili 
preliminarne meritve s prenosnimi seizmografi in 
sicer v dveh ekipah, slovenski in italijanski. Namen 
raziskave je opazovanje potresne aktivnosti, pri če-
mer bo seizmograf nameščen v kraški jami in pove-
zan z GPS. V Italiji so seizmografi v kraških jamah 
zelo zanesljivi, pri nas pa bo to prvi inštrument v 
kraški jami.

drugo delo in dejavnosti

Ranljivost kraških vodnih virov
Mlada raziskovalka: N. Ravbar.
Upoštevajoč posebnosti slovenskega krasa smo pre-
dlagali splošen pristop k ocenjevanju ranljivosti in 
tveganja kraških voda za onesnaženje. Tako ime-
novani Slovenski pristop ustreza slovenski okoljski 
zakonodaji in omogoča primerjavo z razmerami v 
Evropi. Metoda ponuja možnost upoštevanja časov-
ne hidrološke spremenljivosti, povezovanja zaščite 
površinskih in podzemskih voda ter je prilagojena za 
kartiranje ranljivosti vodnih virov. Slovenski pristop 
predvideva tudi obširno analizo tveganja, ki temelji 
na oceni naravne ranljivosti, dejanskih in potencial-
nih obremenjevalcev ter pomembnosti vodnega vira 
oziroma podtalnice. Za njeno aplikacijo v zaledju 
kraškega izvira Podstenjška in preverjanje rezulta-
tov smo v letu 2007 izvedli sledilni poizkus v za-
ledju in zvezno merili fizikalno-kemične značilnosti 
izvira. Rezultate naravne ranljivosti smo primerjali 
z aplikacijo nekaterih drugih metod (EPIK, PI, COP, 
Simplified method). 

Recentni speleogenetski procesi, dejavniki in obli-
ke v epifreatični coni
Mladi raziskovalec: M. Prelovšek.
V letu 2007 smo nadaljevali ter nadgradili delo iz 
leta 2006. Intenzivno smo proučevali odlaganje sige 
v Križni jami, iskali vzroke za tolikšno intenzivnost 
procesa ter proučevali morfološki rezultat kraškega 
procesa. Vzporedno smo merili tudi vpliv turistične-
ga obiskovanja jame na sigove pregrade, ki so osnova 
za nastanek podzemnih jezer. Intenzivnost, časovni 
potek in mikrolokacijski vpliv močne korozije na 
speleogenezo smo proučevali v jami Lekinka pri Po-
stojni. Ob teh dveh poglobljenih študijah smo, sicer 
manj poglobljeno, merili intenzivnost kraških proce-
sov tudi v Križni jami 2, Pivki jami, Postojnski jami, 
Otoški jami, Planinski jami, v Malnih, Škocjanskih 
jamah, Jelovički jami, Tkalci jami, Ponikvah v Odo-
lini, Matijevi jami, Mali Boki ter Renejevem breznu. 
Na površini smo meritve opravljali na izviru Pod-
stenjšek in na Tišenpoljskem potoku.

Pomen in funkcija jam v kraški hidrologiji
Mladi raziskovalec: J. Turk.
V izbranih jamskih sifonih na območju Logaškega 
ravnika smo merili temperaturo in nihanje podze-
mne vode. Na podlagi merjenih parametrov smo 
ugotavljali hidrodinamične in hidravlične značil-
nosti kraškega vodonosnika in njegovo napajanje. 
Vodonosnik verjetno gradi preplet kanalsko-razpo-
klinskih prevodnikov. Veliki prevodniki so ločeni 
z hidrogeološkimi preprekami, zaradi česar pride 
v prevodnikih do zastajanja vode in velikih poplav. 
Vodonosnik v veliki meri napaja reka Unica, zaznali 
smo tudi vpliv dotoka podzemne vode s Cerkniškega 
jezera.

Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na 
okolje z namenom njegove ekološke sanacije (pro-
jekt CRP Znanje za varnost in mir 2004 – 2010)
Vodja projekta: B. Pokorny (ERICO Velenje).
Sodelavki z IZRK: J. Kogovšek, M. Petrič.
V sklopu večjega projekta smo A. Košir s PIIR in so-
delavki z IZRK za območje vojaškega poligona Kri-
volak v Makedoniji ugotavljali ranljivost vodotokov 
in vodonosnikov glede na geološke, hidrološke in hi-
drogeološke značilnosti območja ter občutljivost sis-
tema na onesnaženje zaradi različnih dejavnosti. V 
marcu smo opravili geološki in hidrogeološki ogled 
terena, dodatno smo pregledali obstoječo literaturo 
in obdelali zbrane podatke. Skupne ugotovitve smo 
povzeli v končnem poročilu.

Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s 
poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega streli-
šča na vojaškem poligonu Poček
Vodja projekta: B. Pokorny (ERICO Velenje).
Sodelavki z IZRK: J. Kogovšek, M. Petrič.
Na skupnem sestanku smo dobili osnovne informaci-
je o izbranih streliščih, kjer naj bi potekalo terensko 
delo v okviru projekta. Za dostop na izbrana strelišča 
Slovenske vojske smo dobili tudi ustrezne dovolilni-
ce. V okviru raziskav vzorčnega strelišča na Počku 
smo začeli z zveznimi meritvami fizikalnih parame-
trov Malenščice, izvedli pa smo tudi vzorčenje njene 
vode v vodnem valu. Analize na izbrane kemijske 
parametre smo opravili na našem inštitutu, vzorce 
za analize na vsebnost težkih kovin pa smo predali v 
analizo koordinatorju ERICO Velenje.

Sledilni poizkus z območja deponije Mozelj pri Ko-
čevju
Vodji projekta: J. Kogovšek, M. Petrič.
Sodelavci: J. Mulec, M. Prelovšek, J. Turk, L. Dra-
me, F. Drole, J. Hajna, M. Zadel.
S kombiniranim sledilnim poizkusom smo ugota-
vljali kam in kako hitro odteka padavinska voda z 
območja odlagališča komunalnih odpadkov Mozelj 
pri Kočevju oz., kako hiter je prenos topnih kompo-
nent onesnaženja, ki jih padavine spirajo iz deponije. 
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S poskusom smo začeli spomladi 2006, v letu 2007 
pa nadaljevali z vzorčenjem in v maju poskus kon-
čali. Pripravili smo končno poročilo, v katerem smo 
opisali značilnosti prenosa kontaminantov in izdelali 
program monitoringa podzemnih vod znotraj vpliv-
nega območja odlagališča.

Geološka spremljava v okviru naravne dediščine: 
Krasoslovno speleološke značilnosti na območju 
HC Razdrto-Vipava-Rebernice (km 6,600-10,100)
Vodja projekta: T. Slabe.
Sodelavci: M. Knez, A. Mihevc, S. Šebela, N. Zupan 
Hajna, L. Drame, F. Drole, J. Hajna.
Proučevali smo kraške pojave, ki se oblikujejo v po-
bočnih brečah. Nastajajo različne vrste jam in vrta-
če. Raziskovali smo značilnosti flišnih kamnin. 

Geološka spremljava v okviru varstva naravne de-
diščine: Paleontološke, stratigrafske, sedimentolo-
ške in krasoslovne značilnosti na območju AC od-
seka Lešnica - Kronovo
Vodji projekta: B. Otoničar, T. Slabe.
Sodelavci: F. Drole, M. Knez, N. Zupan Hajna.
Raziskovalni smo oblikovanje različnih vrst podtal-
nih kamnitih gozdov. 
V letu 2007 smo opravili terensko delo, ki je obse-
galo geološko kartiranje trase avtoceste v merilu 
1:5000 in snemanje krajših geoloških posnetkov iz-
branih profilov. Vzporedno je potekalo vzorčenje za 
nadaljnje analize in hranjenje vzorcev. V ta namen 
smo pobrali več deset vzorcev karbonatnih kamnin 
in drobnozrnatih karbonatnih in nekarbonatnih se-
dimentov, ki pokrivajo kamniti kraški relief. Nekaj 
vzorcev smo pripravili za paleontološke in rentgen-
ske analize. Del vzorcev smo že analizirali, obdelava 
rezultatov pa je v teku.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne de-
diščine: Paleontološke, stratigrafske, sedimento-
loške, mineraloške ter krasoslovne značilnosti na 
območju gradnje AC Ponikve -Hrastje
Vodji projekta: B. Otoničar, T. Slabe.
Sodelavci: F. Drole, M. Knez, M. Prelovšek, N. Zu-
pan Hajna.
Projekt smo pridobili v letu 2007, vendar se gradbe-
na dela na odseku še niso začela. Na podlagi načrtov 
trase smo pregledali in proučili geološko, geomorfo-
loško in krasoslovno literaturo širšega območja trase 
ter opravili predhodne terenske oglede.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne dedi-
ščine: Paleontološke, stratigrafske, sedimentološke 
in mineraloške ter krasoslovno speleološke značil-
nosti na območju gradnje AC Pluska - Ponikve
Vodji projekta: B. Otoničar, T. Slabe.
Sodelavci: F. Drole, M. Knez, M. Prelovšek, N. Zu-
pan Hajna.
Projekt smo pridobili v letu 2007, vendar se gradbe-

na dela na odseku še niso začela. Na podlagi načrtov 
trase smo pregledali in proučili geološko, geomorfo-
loško in krasoslovno literaturo širšega območja trase 
ter opravili predhodne terenske oglede.

Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge 
Divača-Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti 
priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz 
smeri Trsta – krasoslovna študija
Odgovorni vodja del podizvajalca: M. Knez.
Sodelavci: F. Gabrovšek, M. Knez, J. Kogovšek, A. 
Mihevc, J. Mulec, M. Petrič, T. Pipan, T. Slabe, N. 
Zupan Hajna, L. Drame, F. Drole, J. Hajna.
Vzdolž nove dvotirne proge med Divačo in Črnim 
kalom se večje votline lahko pojavljajo v celotni 
gmoti apnencev, vendar pa je verjetna večja gosto-
ta pod površjem uravnav, na stikih med apnencem 
in flišem, južno od Krvavega potoka, na področju 
zahodno od Kozine, na področju Beško-Ocizeljske-
ga jamskega sistema, v okolici jame Škrklovica in 
na širšem področju Socerba. V Podgorskem oziro-
ma Petrinjskem krasu glavne smeri rovov potekajo 
vzporedno s kontakti s flišem; zaradi velike gostote 
je velika verjetnost, da bo tunel tam naletel na votli-
ne. Za območje Gradišča in roba Matarskega podolja 
pri Vrhpolju oziroma območja Vrhpoljske ponikalni-
ce ni dovolj morfoloških znakov, po katerih bi lahko 
sklepali na tip in dimenzije kraške prevotljenosti.

Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - 
Divača (CROSS-5), INTERREG III/A
Odgovorni vodja del podizvajalca: M. Knez.
Sodelavci: F. Gabrovšek, J. Kogovšek, A. Mihevc, J. 
Mulec, M. Petrič, T. Pipan, T. Slabe, N. Zupan Hajna, 
L. Drame, F. Drole, J. Hajna.
Na področju med Divačo in Črnim kalom smo s 
krasoslovnega pogleda ovrednotili dva možna po-
teka dela železniške proge V. železniškega koridorja 
Barcelona - Kijev. Večja koncentracija kraških jam 
je na področju odsekov 1+000 km (varianta 5), na-
dalje 18+100 km (varianta 5) oz. 18+900 (solutione 
1), 23+000 km (varianta 5) oz. 24+200 (solutione 1) 
ter na področju 24+300 km (varianta 5) oz. 25+450 
(solutione 1). Do sedaj, projekt še ni zaključen, smo 
se osredotočili na področje Beško-Ocizeljskega jam-
skega sistema, ki se po do sedaj znanih podatkih naj-
bolj približa predoru.

INTERREG III A Slovenija – Italija: Vzpostavitev 
monitoringa podzemnega toka Reke
Koordinator projekta: F. Gabrovšek.
Sodelavci: J. Kogovšek, T. Pipan.
Vzpostavili in vzdrževali smo zvezno beleženje ni-
voja, temperature in specifične električne prevodno-
sti vode v vseh jamah, ki jih doseže podzemni tok 
reke Reke. Prve rezultate zveznih meritev smo ovre-
dnotili in jih predstavili skupaj z rezultati vodnega 
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sledenja v znanstvenih publikacijah in v zgibanki, 
namenjeni širši javnosti.

Ocena vplivov načrtovanih posegov na Škocjanske 
jame; Opis in ocena trenutnega stanja
Sodelavci: F. Gabrovšek, M. Knez, J. Kogovšek, A. 
Kranjc, J. Mulec, M. Petrič, T. Pipan, T. Slabe, J. Haj-
na.
V okviru projekta »Ureditve oskrbe prebivalstva 
s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega 
območja« smo podali oceno vplivov načrtovanih 
posegov na Škocjanske jame. V oceni smo preučili 
pomen Škocjanskih jam kot naravne dobrine s statu-
som zavarovane naravne dediščine, osnovne geolo-
ške, geomorfološke in speleološke značilnosti okolja 
v Škocjanskih jamah, hidrološko stanje, stanje kako-
vosti vode ter biodiverziteto v površinskem, podze-
meljskem toku ponikalnice in Škocjanskih jamah.

Geodetska izmera in izdelava geodetskega načrta 
Županove jame
Vodji del: T. Slabe, F. Drole.
Sodelavci: M. Prelovšek, L. Drame, J. Hajna.
Zaradi nameravane posodobitve turistične poti in 
ostale infrastrukture v Županovi jami, smo za na-
ročnika »Županova jama – Turistično in okoljsko 
društvo Grosuplje« izdelali geodetski posnetek ob-
stoječega stanja v jami. V ta namen je bil v jami z 
medeninastimi točkami stabiliziran jamski poligon 
s 26 točkami in šestimi pomožnimi linijskimi točka-
mi. Terenska izmera je bila opravljena med 23.5. in 
5.7. s 625 detajlnimi točkami. Pisarniški del naloge je 
bil zaključen 3.9., ko smo oddali elaborat naročniku.

Pregled preloma v Škocjanu in ostalih hribin nad 
turistično potjo v Mahorčičevi in Mariničevi jami 
in pregled stanja turistične poti 
Vodja del: S. Šebela.
Sodelavci: F. Gabrovšek, M. Knez, A. Mihevc, T. 
Slabe.
Namen naloge je bil opredeliti varnost obiskovalcev 
Mariničeve in Mahorčičeve jame v primeru odpada-
nja kamenja iz prelomnih con ali posedanja hribin ob 
turističnih poteh.
Glede na terenske raziskave (spust po vrvi ob prelo-
mu) smo analizirali področja, kjer je prelomna cona 
manj stabilna in bi lahko prišlo do povečanega odpa-
danja kamnine bodisi zaradi zmrzali bodisi zaradi 
nestabilnosti prelomne cone. Predlagali smo nekaj 
novih rešitev glede na možnost širitve oziroma pre-
stavitve turističnih poti.

Ocena prispevnih zaledij izbranih kraških izvirov
Vodja del: M. Petrič.
Za Agencijo Republike Slovenije za okolje smo izde-
lali oceno obsega prispevnih zaledij za izvire Polta-
rice, Save Dolinke, Kamniške Bistrice in Ljubljani-
ce. Uporabili smo rezultate različnih raziskovalnih 

metod. Osnova študije je določitev geoloških, geo-
morfoloških in hidrogeoloških značilnosti območij, 
dopolnili pa smo jo z oceno hidrološke bilance in pri-
merjavo rezultatov sledilnih poskusov.

Izvedba sledilnega poskusa na ponoru Farovke na 
Blokah
Vodji del: M. Petrič, J. Kogovšek.
Sodelavci: M. Prelovšek.
Po izdelavi načrta sledenja smo decembra vzorčili 
slepe vzorce izvirov ter izvedli injiciranje sledila na 
ponoru Farovke. Od injiciranja dalje poteka redno 
pobiranje vzorcev in analize na fluorescenco, meritve 
padavin ter nivojev izvirov. Izmerjeni so bili pretoki 
za izdelavo umeritvenih krivulj. V okviru sledenja 
nadaljujemo z vzorčenjem in analizami v letu 2008.

Izdelava gradiva za pripravo naravovarstvenih po-
gojev pri koncesijski pogodbi za rabo Postojnskega 
jamskega sistema in Predjamskega jamskega sis-
tema
Vodja del: A. Mihevc.
Sodelavci: J. Mulec, M. Prelovšek.
V okviru projekta smo v oktobru 2007 proučili vpliv 
turistične rabe obeh jam na naravovarstveno podobo 
jam. V novembru 2007 smo izvedli fotodokumenta-
cijo Postojnskega ter Predjamskega jamskega siste-
ma. Pripravljeno gradivo bo služilo naravovarstveno 
ustreznejšemu upravljanju z obema jamskima siste-
moma.
Izdelali smo poročilo o stanju v jamah Postojnskega 
jamskega sistema in v Predjamskem sistemu. Opi-
sali smo nekatere spremembe, ki smo jih zaznali od 
prejšnjega tovrstnega popisa ter predlagali mesta za 
namestitev postaj za monitoring. 

znanstveni sestanKi

Mednarodni simpozij • Time in Karst, Postojna, 
14.–18. 3., organizacija: F. Gabrovšek, M. Knez, 
J. Kogovšek, A. Kranjc, A. Mihevc, J. Mulec, 
B. Otoničar, T. Pipan, M. Prelovšek, N. Ravbar, 
T. Slabe, S. Šebela, J. Turk, N. Zupan Hajna, 
L. Drame, F. Drole, J. Hajna, M. Kranjc, S. 
Stamenković, M. Zadel, S. Šušak, sodelavec: D. 
Culver.
15. mednarodna krasoslovna šola »Klasični • 
kras«: Gospodarjenje s čezmejnimi kraškimi vo-
donosniki, Postojna, 17.–22. 6., organizacija: F. 
Gabrovšek, M. Knez, J. Kogovšek, A. Kranjc, 
A. Mihevc, J. Mulec, B. Otoničar, T. Pipan, M. 
Prelovšek, N. Ravbar, T. Slabe, S. Šebela, J. Turk, 
N. Zupan Hajna, L. Drame, F. Drole, J. Hajna, M. 
Kranjc, S. Stamenković, M. Zadel, S. Šušak.
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KnjiŽniCa in doKumentaCija

Knjižnica
Knjižnica ima skoraj 36.500 enot, ki jih je pridobila 
bodisi z zamenjavo za inštitutsko publikacijo Acta 
carsologica - Krasoslovni zbornik, bodisi kot darilo 
sorodnih raziskovalcev oziroma jih je kupila; velika 
večina gradiva pokriva področje krasoslovja, speleo-
logije in sorodnih ved, vsebuje pa tudi bogato zbirko 
stare literature o krasu. V letu 2007 se je knjižni fond 
povečal za 110 knjig in 210 izvodov periodike. Del 
člankov (31.000) s podrobnimi deskriptorji je izpisan 
s programom Eva v računalnik, kar bistveno pove-
ča uporabnost knjižnice. V tem letu smo pridobili 
25 enot elaboratov. L. 2007 je bilo vpisanih tudi 410 
naslovov strokovnih člankov (to so pretežno xerox 
kopije, ki niso uradno katalogizirane, vendar so zelo 
pomembne aktualne reference, ki se uporabljajo v 
študijske namene). 
V letu 2007 si je 195 obiskovalcev (skupaj z našimi 
raziskovalci) v čitalnici izposodilo 3930 zvezkov, na 
dom pa 330 zvezkov. Izposoja se je močno povečala 
zaradi porasta tako dodiplomskih kot podiplomskih 
študentov. Medbibliotečno smo posodili 45 zvezkov 
sedmim domačim bibliotekam in 2 knjigi dvema tu-
jima bibliotekama. 

Kataster jam
V sodelovanju z Jamarsko zvezo Slovenije smo stro-
kovno obdelali 1652 različnih vrst novih zapiskov 
o kraških jamah, od tega je registriranih 297 novih 
jam. V katastru jam smo opravili tudi 1030 vsebin-
skih sprememb pri 204 starih jamah. Zadnja številka 
v katastru jam je 9025.

Kartografska zbirka
Zbirka zajema 9942 enot tiskanih, risanih in nati-
snjenih kart.

PuBliKaCije inštituta

Acta carsologica• , 36/1, str. 1 - 244 Ljubljana, 
2007.
Acta carsologica• , 36/2, str. 245 - 412, Ljubljana, 
2007.
Acta carsologica• , 36/3, str. 413 - 600, Ljubljana, 
2007.
The protection of karst waters – a comprehensive • 
Slovene approach to vulnerability and contami-
nation risk mapping, N. Ravbar, Carsologica 6, 
256 str., Ljubljana.
Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih av-• 
tocest (urednika M. Knez in T. Slabe), Carsologica 
7, 250 str., Postojna – Ljubljana. 

oBisKi na inštitutu

Prof. Dr. Franco Cucchi s sodelavcema, Università • 
degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze 
Geologiche, Ambientali e Marine, Trst, Italija, 
13. 2.: razgovori o mednarodnem projektnem 
sodelovanju. 
Dr. Franci Demšar, direktor ARRS, 23. 2.: razgo-• 
vor o razvoju slovenskega krasoslovja. 
Dr. Trevor R. Shaw s soprogo Jean, Bath, Velika • 
Britanija, 11. 4.–11. 5., 13. 6.–13. 7., 10. 9.–10. 10.: 
zunanji sodelavec.
Dušan Žikić, podiplomski študent Fakultete za ge-• 
ografijo iz Beograda, Srbija, 1. 3. -31. 5.: študijski 
obisk podprt s strani »Bilateral mobility grant« v 
okviru Centra za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS.
Prof. dr. Ognjen Bonacci in dr. Tanja Roje-Bonacci, • 
Faculty of Civil Engineering and Architecture, 
Univerza v Splitu, Hrvaška, 12.–19. 3.: izmenjava 
v okviru slovensko-hrvaškega bilateralnega pro-
jekta BI-HR/07-08-007.
Prof. Dr. David C. Culver, Department of Biology, • 
American University, Washington DC, ZDA, 
10.–19. 3. ter 16.–21. 9.: delovni obisk – priprava 
znanstvenih publikacij, terensko delo v okviru 
slovensko-ameriškega znanstvenega sodelovanja 
ter sodelovanje pri organizaciji mednarodnega 
simpozija.
Dr. Oana Teodora Moldovan, Romanian Academy, • 
“Emil Racovitza” Speleological Institute, Cluj-
Napoca, Romunija, 14.–19. 3. in 15.–25. 7.: delov-
ni obisk – terensko in laboratorijsko delo v okviru 
slovensko-romunskega bilateralnega projekta, 
priprava znanstvene publikacije ter udeležba na 
simpoziju Time in Karst. 
Dr. John E. Mylroie, dr. Joan Mylroie, Mississippi • 
State University, Department of Geosciences, 
ZDA, 5.–14. 6.: ocenitev možnosti za sodelovanje 
pri raziskovanju haloklinih in hipogenih jam na 
območju severnega in srednjega Jadrana.
Prof. Dr. Stephan Kempe, University of • 
Technology Darmstadt, Institute for Applied 
Geosciences, Physical Geology and Global 
Cycles, Darmstadt, Nemčija, 26. 2.–4. 3.: skupno 
raziskovanje Postojnskih jam.
Dr. Josef Stemberk, Institute of Rock Structure • 
and Mechanics, Academy of Sciences of the 
Czech Republic, Praga, Češka republika, 4.–6. 6.: 
izmenjava v okviru slovensko-češkega bilateral-
nega projekta BI-CZ/06-07/11.
Dr. Nico Goldscheider, Centre of Hydrogeology, • 
University of Neuchâtel, Švica, 10. -13. 6.: sode-
lovanje z N. Ravbar pri kartiranju ranljivosti kra-
ških vodnih virov.
Akad. dr. Pavel Bosák in dr. Petr Pruner, Academy • 
of Sciences of the Czech Republic, Institute of 
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Geology, Praga, Češka republika, 10.–17. 6., 
17.–22. 6.: izmenjava v okviru slovensko-češkega 
bilateralnega projekta BI-CZ/07-08-019 ter ude-
ležba na 15. mednarodni krasoslovni šoli.
Ana Isabel Marín Guerrero, Department of • 
Geology, Faculty of Science, University of 
Malaga, Malaga, Španija, 16.–30. 6.: sodelovanje 
z N. Ravbar pri razvijanju K parametra za karti-
ranje ranljivosti kraških vodnih virov ter udeležba 
na 15. mednarodni krasoslovni šoli.
Dr. Nathalie Doerfliger, BRGM, Direction de la • 
Recherche, Montpellier, Francija, 16. 21. 6.: va-
bljeno predavanje na 15. mednarodni krasoslovni 
šoli.
Dr. Shaminder Puri, IAH Commission on • 
Transboundary Aquifers, Senior Consultant to 
UNESCO IHP, Pariz, Francija, 16.–19. 6.: va-
bljeno predavanje na 15. mednarodni krasoslovni 
šoli.
Univ. Prof. Dr. Hans Zojer, Joanneum Research, • 
Forschungsgesellschaft mbH, Institut für 
Hydrogeologie und Geothermie, Graz, Avstrija, 
20.6.: vabljeno predavanje na 15. mednarodni kra-
soslovni šoli.
Dr. Mohammad Reza Ahmadipour, Lorestan • 
University, Khoramabad, Lorestan, Iran, 21. 6.–6. 
7.: udeležba na 15. mednarodni krasoslovni šoli.
Liu Hong, Yunnan Institute of Geography, prof. • 
dr. Yunsun Zhang, Yunnan University, Fan 
Zhang, Yunnan Institute of Geography, Nature 
and Culture Conservation Center, Kunming, 
Yunnan, Kitajska, 16.–30. 6.: udeležba na 15. 
mednarodni krasoslovni šoli in izmenjava v okvi-
ru slovensko-kitajskega bilateralnega projekta BI-
CN/06-07/17. 
Dr. Oana T. Moldovan, Institutul de Speologie • 
»Emil Raçoviţă«, Cluj, Romunija, 15. -25. 7.: iz-
menjava v okviru slovensko-romunskega bilate-
ralnega projekta BI-RO/05-06/001.
Assoc. Prof. dr. Mehmet Ekmekçi, Levent Tezcan, • 
Sukran Açikel, Huseyin Karakus, Hacettepe 
University, Int. Research Center For Karst Water 
Resources, Ankara, Turčija, 24.–29. 7.: izmenjava 
v okviru slovensko-turškega bilateralnega projek-
ta BI-TR/05-07/9.
Rannveig Øvrevik Skoglund, Department of Earth • 
Science, University of Bergen, Bergen, Norveška, 
20. 8.–7. 9.: modeliranje razvoja subglacialnih la-
birintskih jam na Norveškem.
Josip Rubinić, Građevinski fakultet Rijeka, • 
Hrvaška, 21. 9., drugi delovni sestanek za pripra-
vo sledilnega poskusa v snežniškem pogorju.
Hans Krafft, Nationalpark Berchtesgaden, • 
Germany, 21. 9., drugi delovni sestanek za pripra-
vo sledilnega poskusa v snežniškem pogorju.
Prof. dr. Angel Ginés, Universitat de les Illes • 
Balears, Departament de Biologia, Laboratori 
d'Ecologia, Palma de Mallorca, Španija, 30. 9.–3. 

10.: delovni sestanek urednikov knjige v pripravi 
Karst Rock Features.
Dr. Aleksandr Klymchuk, Gennadiy Amelichev, • 
Katerina Lukianenko, Andrii Romanenko, 
Gennadiy Samokhin, Borys Vakhrushev, Igor 
Vakhrushev, Ukrainian Institute of Speleology 
and Karstology, Simferopol, Ukrajina, 15.–20. 
10.: sodelovanje med ukrajinskimi in slovenskimi 
krasoslovci.
Dr. G. Costa, Dr. P. Suhadolc (Dipartimeto di • 
Scienze della terra, Università degli studi di 
Trieste) in mag. M. Živčić (ARSO Urad za seiz-
mologijo in geologijo), 18. 10.: ogled primernosti 
in predhodne meritve za namestitev seizmografa 
v Črni jami, sodelovanje s S. Šebelo.
Dr. J. Stemberk, Institute of rock structure and • 
mechanics, Academy of Sciences of the Czech 
Republik, 13.–14. 11.: delovni sestanek na inštitu-
tu s S. Šebelo, projekt BI-CZ/06-07-011.
Andy Garner, Water Resource Management • 
Specialist, International Atomic Energy Agency, 
Isotope Hydrology Section, Department of Nuclear 
Sciences and Applications, Dunaj, Avstrija, dr. 
Stephen F. Lintner, Senior Technical Advisor, The 
World Bank, Quality Assurance and Compliance 
Unit, Operations Policy and Country Service, 
Washington, ZDA ter ostali udeleženci medna-
rodne okrogle mize »Integrated Management of 
Shared Groundwater in South Eastern Europe« v 
organizaciji Ministrstva RS za okolje in prostor 
in Global Water Partnership – Mediterranean, 14. 
11.: ogled Planinske jame, predstavitev IZRK in 
čezmejnih vodonosnikov na slovenskem krasu.
Akad. dr. Pavel Bosák, Academy of Sciences of • 
the Czech Republic, Institute of Geology, Praga, 
Češka republika, 7.–16. 12.: urejanje monografi-
je Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of 
karst sediments in Slovenia.
Dr. Philipp Haeuselmann, Institut suisse de • 
spéléologie et de karstologie, La Chaux-de-Fonds, 
Švica, 9 - 10. 12.: član komisije za predstavitev 
doktorske naloge asistenta M. Prelovška.
Prof. dr. Ugo Sauro, upokojeni profesor Oddelka • 
za geografijo univerze v Padovi, Padova, Italija, 
9.–11. 12.: član komisije za predstavitev doktorske 
naloge asistenta M. Prelovška.
Prof. dr. Karel Natek, izredni profesor na Oddelku • 
za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v 
Ljubljani, 10. 12.: član komisije za predstavitev 
doktorske naloge asistenta M. Prelovška.
Dr. Dejan Milenić, Rudarsko-geološka fakulteta, • 
Univerza v Beogradu, Srbija, 28. -30. 11.: terensko 
delo in podpis dogovora o sodelovanju.
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doKtorsKa in magistrsKa dela

nataša Ravbar
Vulnerability and risk mapping for the protection 
of karst waters in Slovenia. Application to the cat-
chment of the Podstenjšek springs; Univerza v Novi 
Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, 11. 6., - dok-
torsko delo.

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

Franci Gabrovšek
On denudation rates in karst. • Predavanje na med-
narodnem simpoziju »Time in karst« v Postojni 
(Inštitut za raziskovanje krasa in Karst Waters 
Institute; ZDA), 16. 3.
Alpski kras.•  Vodenje ekskurzije v okviru obiska 
delegacije Ukrajinskega inštituta za speleologijo 
in krasoslovje. Sovodja: B. Otoničar, 17. 10.
 IUCN Guidelines for Cave and Karst Protection. • 
Plenarno predavanje na posvetu o Alpskem krasu, 
Untertage Alpin, Berthesgaden, 9.–11. 11.
Karst: processes, models and reality. • Predavanje, 
v okviru geoloških kolokvijev na Univerzi v 
Gradcu, 27. 11.

Martin Knez
Slovenci v vietnamski jami : naši krasoslovci za • 
razvoj ene najlepših jam v Aziji. Delo (Ljubl.), 12. 
6.
Značilni dolenjski griček je skrival kamniti gozd: • 
odkritje med gradnjo dolenjske avtoceste. Delo 
(Ljubl.), 18. 10.
Raziskave med gradnjo avtocest v Sloveniji• . 
Predavanje ob 60. letnici IZRK ZRC SAZU. 
Postojna, 20. in 21. 11.
Krasoslovje nujno tudi ob gradnji cest•  : na 70 ki-
lometrih avtoceste, ki prečka kras, so odkrili več 
kot 350 novih jam. Dnevnik, 22. 11.
Primeri georadarskih raziskav na slovenskih av-• 
tocestah. Večer Notranjskega muzeja, Postojna, 
28. 11.
Od jame do jame v širni svet : kako bodo velika • 
dela pri posodabljanju železniške povezave med 
severnim Jadranom in srednjo Evropo vplivala na 
Kras?. Primorske nov. (1963), 7. 12.
Ob 60-letnici IZRK ZRC SAZU• . TV-Pika, Sadovi 
znanja, Ljubljana, 13. 12.

janja Kogovšek
Ob 60-letnici IZRK ZRC SAZU• . TV-Pika, Sadovi 
znanja, Ljubljana, 13. 12.

andrej Kranjc 
Predstavitev Acta carsologica• , letnik 35, 2006, 
številki 1 in 2. tiskovna konferenca Ljubljana, 1. 
2.
Turizem smo ljudje• , predstavitev zbornika. 
Postojna, 9. 5.
Desertification and regeneration of Karst: exam-• 
ple of Dinaric Karst. International Workshop 
on Environmental Changes and Sustainable 
Development in Arid and Semi-arid Regions, 
Alxa Zuoqi (Notranja Mongolija), 11. 9.
O Postojnski jami, človeški ribici in krasu• . Oddaja 
Na zdravje, TV Slovenija, Ljubljana, 26. 10.
Pomen krasa v prefekturi Wulong kot svetov-• 
ne naravne dediščine UNESCO. TV Wulong 
(Chongqing, Kitajska), 2. 11.

andrej Mihevc
Utrinki s kitajskega krasa. • Predavanje Škrbina na 
Krasu, 24. 2.
Geološko in geomorfološko vrednotenje kraških • 
kontekstov in objektov: Dinarski kras. Predavanje 
na Sekciji SGD za varstvo geološke dediščine, 20. 
2.
The age of the karst relief in W Slovenia.•  
Predavanje na mednarodnem simpoziju »Time in 
karst« v Postojni (Inštitut za raziskovanje krasa in 
Karst Waters Institute; ZDA), 16. 3.
The reconstruction of the Pliocene paleoenviro-• 
nment from the unroofed cave with fossil remains 
of Marifugia cavatica from the Črnotiče quarry, 
Podgorski kras, W Slovenia. Predstavitev poster-
ja na mednarodnem simpoziju »Time in karst« v 
Postojni (Inštitut za raziskovanje krasa in Karst 
Waters Institute; ZDA), 17. 3.
Time recorded in cave sediments – 10 years of pa-• 
leomagnetic research in Slovenia. Poster na med-
narodnem simpoziju »Time in karst« v Postojni 
(Inštitut za raziskovanje krasa in Karst Waters 
Institute; ZDA), soavtorji: P. Bosak, P. Pruner, N. 
Zupan Hajna, 17. 3.
The Karst and Recent Tectonics – Geomorphogical • 
Evidences from Dinaric Karst in Slovenia. 
Predstavitev posterja na 25th Speleological 
School in 8th Karst and Cryokarst, GLACKIPR 
Symposium, Sosnowiec-Wrocław, 23. 3.
Time recorded in cave sediments – 10 years of pa-• 
leomagnetic research in Slovenia.. Predstavitev 
posterja na 25th Speleological School in 8th Karst 
and Cryokarst, GLACKIPR Symposium, soav-
torji: Bosak, Pruner, Zupan Hajna. Sosnowiec-
Wrocław, 24. 3.
Paleomagnetic data from the Postojna – Planina • 
cave system (Classical Karst, Slovenia). Poster na 
15. mednarodni krasoslovni šoli »Management of 
Transboundary Aquifers«. Soavtorji: N: Zupan 
Hajna, P. Pruner, P. Bosak, Postojna, 20. 6.
The unroofed caves in karst of Slovenia.•  
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Predavanje na oddelku za geologijo, Univerza v 
Trstu, 5. 7.
Račiška pečina. • Vodenje ekskurzije ob zaprtju 
jame z vrati, Račice, 26. 7.
Karst sediments• . Predavanje na 12. regionalni 
konferenci geološka dediščina v jugovzhodni 
Evropi - Progeo, 6. 9.
Dinaric karst• . Predavanje na 12. regionalni kon-
ferenci geološka dediščina v jugovzhodni Evropi 
- Progeo, 6. 9.
Dinaric karst• . Vodenje ekskurzije na 12. regional-
ni konferenci geološka dediščina v jugovzhodni 
Evropi – Progeo, 8. 9.
Nekateri razvojni problemi naravne in kulturne • 
kraške pokrajine – primeri iz Dinarskega kra-
sa. 2. regionalna konferenca o integralni zaščiti. 
Bosna in Hercegovina, Banja Luka, Udeležba na 
konferenci, 30. 10.
Klasični kras.•  Vodenje ekskurzije v okviru obiska 
delegacije Ukrajinskega inštituta za speleologijo 
in krasoslovje. 18. 10.

janez Mulec
Človeška ribica. • Predstavitev krasa in kraških po-
javov za otroke Vrtca Postojna, Postojna, 28. 3.
Račiška pečina. • Značilnosti jame Račiška peči-
na za udeležence tečaja podzemeljske fotografije 
Fotokluba Sušec-Ilirska Bistrica, Račice, 20. 9.
Biologija in ekologija podzemeljksih habitatov.•  
Predstavitev dela ob 60-letnici Inštituta za razi-
skovanje krasa, Postojna, 20.–21. 11.
Kraško podzemlje je neizprosno ogledalo našega • 
početja. Intervju ob 60-letnici Inštituta za razi-
skovanje krasa, Delo, Ljubljana, 15. 11.

bojan otoničar
Upper Cretaceous to Paleogene forebulge uncon-• 
formity associated with foreland basin evolution 
(Kras, Matarsko Podolje and Istria; SW Slovenia 
and NW Croatia). Predavanje na mednarodnem 
simpoziju »Time in karst« v Postojni (Inštitut 
za raziskovanje krasa in Karst Waters Institute; 
ZDA), 16. 3.
Klasični Kras.•  Vodenje ekskurzije v okviru med-
narodnega simpozija »Time in karst« (Inštitut 
za raziskovanje krasa in Karst Waters Institute; 
ZDA), 18. 3.
Vranja in Skednena jama, Planinsko polje.•  
Vodenje ekskurzije za učence osnovne šole Ledina 
(Ljubljana), 30. 5.
Vranja in Skednena jama, Planinsko polje.•  
Vodenje ekskurzije za učence osnovne šole Dol 
pri Ljubljani, 20. 6.
Geološki in geomorfološki razvoj Kraškega • 
roba in Matarskega podolja. Vodenje ekskurzije 
na taboru študentov geologije NTF Univerze v 
Ljubljani, Seča 2007, 16. 7.
Alpski kras.•  Vodenje ekskurzije v okviru obiska 

delegacije Ukrajinskega inštituta za speleologijo 
in krasoslovje. Sovodja: Franci Gabrovšek, 17. 
10.
Geološki in geomorfološki razvoj Kraškega roba.•  
Vodenje ekskurzije v okviru obiska delegacije 
Ukrajinskega inštituta za speleologijo in kraso-
slovje, 19. 10.

Metka Petrič
Napajanje kraških vodonosnikov, • vabljeno preda-
vanje – Fakulteta za gradbeništvo, Reka, Hrvaška, 
24. 3.
Odlagališča na krasu in monitoring njihovega • 
vpliva na podzemne vode, prispevek na 35. kon-
gresu Mednarodnega združenja hidrogeologov 
IAH, Lizbona, Portugalska, 20. 9.
Čezmejni vodonosniki na slovenskem kra-• 
su, predstavitev na mednarodni okrogli mizi 
Integralno upravljanje s čezmejnimi vodonosniki 
v Jugovzhodni Evropi, Brdo pri Kranju, Slovenija, 
14. 11.
Hidrogeološke značilnosti slovenskega krasa• , vo-
denje tridnevne ekskurzije za študente Fakultete 
za rudarstvo in geologijo iz Beograda, Postojna, 
28.–30. 11.

tanja Pipan
Epikarst fauna — sampling completeness and bi-• 
odiversity patterns. Vabljeno predavanje na med-
narodnem srečanju: A Workshop on the Future 
Directions in Karst Research, San Antonio, Texas, 
ZDA, 4. 5.
Spatial and Temporal Heterogenity in the Flux • 
of Organic Carbon in Caves. Predavanje na 
mednarodnem simpoziju 35th IAH Congress 
on "Groundwater and Ecosystems", Lizbona, 
Portugalska, 19. 9.
Svetovna elita krasoslovcev v Postojni• . Delo 
(Ljubl.), 14. 3.
Speleobiološke značilnosti Postojnsko-• 
Planinskega jamskega sistema. Terenska preda-
vanja za študente 4. letnika UP FHŠ, predmet: 
Osnove krasoslovja. Postojna, 5. 12.

Mitja Prelovšek
Gradnja Čistilne naprave Fara na Blokah • : RTV 
Slovenija, Tednik, 8. 11.

nataša Ravbar
Hydrogeological characterisation and vulnerabi-• 
lity mapping in the Podstenjšek catchment, 19. 6., 
15. mednarodna krasoslovna šola. 

tadej slabe
Slovensko krasoslovje• . Mednarodno krasoslovno 
srečanje Čas na krasu, Postojna, 14. 3.
Ohranjati posebnosti• . Primorske nov. (1963), 25. 
4.
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Kamniti gozdovi na Dolenjskem•  : TV Slovenija I, 
oddaja Slovenska kronika. Ljubljana, 17. 10.
Kamniti gozd v Sloveniji•  : TV Slovenija, I. pro-
gram : oddaja Slovenska kronika. Ljubljana, 18. 
10.
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU• . Obisk 
ukrajinskih krasoslovcev, Postojna, 18. 10.
Slovensko krasoslovje• : Mednarodna konferenca 
Ministrstva za okolje in prostor o podtalnih vo-
dah, Postojna, 14. 11.
Kraški pojavi, razkriti pri gradnji slovenskih av-• 
tocest. Večer Notranjskega muzeja, Postojna, 28. 
11.

stanka Šebela
Merjenje tektonskih premikov z ekstenziometri v • 
Postojnski jami. Predavanje ob 60. letnici IZRK 
ZRC SAZU. Postojna, 20. in 21. 11.
Geološke značilnosti Pivke in Črne jame. • Terenska 
predavanja za študente 4. letnika UP FHŠ, pred-
met: Osnove krasoslovja. Postojna, 5. 12.
Vzpostavitev svetovnega trening centra za jamske • 
vodnike. Delavnica. Postojna, 6. 12.

janez turk
Underground water temperature correlations at • 
two measurement sites in Postojnska cave system. 
Predstavitev posterja na 15. mednarodni kraso-
slovni šoli »Klasični kras«. Postojna, 20. 6.

nadja zupan hajna
Pečina v Borštu in slepa dolina Jezerina. • Terenska 
predavanja za študente 4. letnika UP FHŠ, pred-
met: Osnove krasoslovja. Postojna, 11. 1.
Gline. • Univerza za tretje življenjsko obdobje, 
Geografija. Ljubljana, 9. 2.
Time recorded in cave sediments – 10 years • 
of paleomagnetic research in Slovenia. Poster 
na mednarodnem simpoziju »Time in karst« v 
Postojni (Inštitut za raziskovanje krasa in Karst 
Waters Institute; ZDA), soavtorji: Bosak, Pruner, 
Mihevc. 17. 3.
Time recorded in cave sediments – 10 years of • 
paleomagnetic research in Slovenia. Poster na 
Karst and Cryokarst, 25th Speleological School, 
8th GLACKIPR Symposium. Soavtorji: Pruner, 
Bosak, Mihevc. Sosnowiec-Wrocław, 22. 3.
Karst and glacial relief in Mt. Snežnik area.•  
Poster na Karst and Cryokarst, 25th Speleological 
School, 8th GLACKIPR Symposium, Sosnowiec-
Wrocław, 22. 3.
Kras v Sloveniji in delo na IZRK.•  Predavanje za 
Oddelek za geografijo (D. Perica) Univerze v 
Zadru. Postojna, 9. 3.
Geologija Cerkniškega jezera in Rakovega • 
Škocjana. Vodenje ekskurzije za Oddelek za ge-
ografijo (D. Perica) Univerze v Zadru. Postojna, 
9. 3.

Kraški pojavi na severnem Velebitu• . Terenska 
predavanja za študente 4. letnika UP FHŠ, pred-
met: Geomorfologija krasa. Velebit, 31. 5.–2. 6.
Paleomagnetic data from the Postojna – Planina • 
cave system (Classical Karst, Slovenia). Poster na 
15. mednarodni krasoslovni šoli »Management 
of Transboundary Aquifers«. Soavtorji: Mihevc, 
Pruner, Bosak. Postojna 20. 6.
Karst sediments• . Predavanje v okviru Mednarodne 
konference PROGEO. Ljubljana, 6. 9.
Geologija Postojnskega jamskega sistema.•  
Vodenje ekskurzije v okviru obiska delegacije 
Ukrajinskega inštituta za speleologijo in kraso-
slovje. Postojna, 19. 10.
Raziskovanje sedimentov na krasu• . Predavanje ob 
60. letnici IZRK ZRC SAZU. Postojna, 20. in 21. 
11.
Postojnska jama• . Vodenje ekskurzije skupaj z 
A. Mihevcem ob 60. letnici IZRK ZRC SAZU. 
Postojna, 21. 11.
Jamski sedimenti najdeni pri gradnji avtocest • 
čez Kras. Predavanje na Muzejskem večeru, 
Notranjski muzej. Postojna, 28. 11.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

Franci Gabrovšek
Udeležba na delavnici Future Directions in Karst • 
Research, San Antonio, Texas, ZDA, 3.–5. 5.

Martin Knez
Tropski kras osrednjega dela Vietnama, razisko-• 
vanje jame Heaven's cave v bližini mesta Dong 
Hoi, srečanje na družbi CivideC, Hanoi, Vietnam, 
5.–13. 4.
Yunnanski kras• , terensko delo v okviru bilateral-
nega projekta, Kunming, Kitajska, 21. 5.–1. 6.
Kras severnega dela Madžarske, • Budimpešta, 
Miskolc, Madžarska, 26.–28. 6.
Kraška hidrogeologija in ekosistemi• , Western 
Kentucky University, srečanje raziskovalcev na 
projektu UNESCO IGCP 513, Komisije za kras 
ter Mednarodne speleološke zveze, Bowling 
Green, ZDA, 13.–15. 8.

janja Kogovšek
Yunnanski kras• , Kitajska, terensko delo v okviru 
bilateralnega projekta, 21. 5.–1. 6.

andrej Kranjc
Sosnowiec-Wrocław, 19.–26. 3.: • Karst and 
Cryokarst, 25th Speleological School, 8th 
GLACKIPR Symposium. 
Narodni park Phong Nha-Ke Bang, Vietnam, • 
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5.–12. 4.: speleološke raziskave za Projekt uredi-
tve jame »Dong Tien Duong«.
Okolica mesta Kunming in prefektura Deqen • 
(Zhongdian), Yunnan (Kitajska), 21. 5. -1. 6.: hi-
drološke in speleološke raziskave krasa v okviru 
projektov Vpliv izgradnje letališča na kraški vo-
donosnik in kakovost vode v njem - študija izvi-
ra Qinglongdong in Značilnosti kraškega vodo-
nosnika in kartiranje ranljivosti v zaledju jezera 
Dianchi. 
Alxa Zuoqi (Notranja Mongolija, Kitajska), 10.–17. • 
9.: International Workshop on Environmental 
Changes and Sustainable Development in Arid 
and Semi-arid Regions, IGU, COMLAND, te-
renski del v puščavah Tengger in Badain Jaran 
(Gobi). 
Chongqing (Kitajska), 30. 10.–5. 11.: The • 1st 
Session of the International Academic Forum 
about South China Karst. Ogled Shilina (Yunnan) 
in krasa prefekture Wulong (Chongqing).
Emei Shan (Sečuan), 6.–11. 11.: • The Third Session 
of the International Conference on World Natural 
Heritage. Teren v dolini Jiuzhaigou (Sečuan). 

andrej Mihevc
S• osnowiec-Wrocław, Karst and Cryokarst, 25th 
Speleological School, 8th GLACKIPR Symposium. 
Udeležba na simpoziju in terensko delo, 19.–26. 
3.
UIS Bureau annual meeting, Puerto Rico, ZD. • 
Udeležba na sestanku. 3.–8. 8.
Jame in kraško površje v Bosni in Hercegovini ter • 
Črni gori. Geomorfološko kartiranje in speleolo-
ške raziskave, 16.–3. 9.
Jame in kraško površje v Bosni. • Geomorfološke in 
speleološke raziskave, 17.–20. 4.
Praha. • Obisk na Geološkem inštitutu in delo na 
projektu, 7.–13. 10.
Banja Luka, 2. regionalna konferenca o integralni • 
zaščiti. Udeležba na konferenci, 29.–30. 10.

janez Mulec
EEA/ALTER-Net Symposium on European • 
Networking of Long-Term Ecosystem Research, 
Palma de Mallorca, Španija, udeležba na srečanju 
in predstavitev slovenske mreže LTER (Long-
Term Ecological Research), 8. 2.
Interdisciplinary Training School: Science and • 
Technology for the Cultural Heritage, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, COST Office, Genova, Italija, udeležba 
na srečanju, 10.–15. 9.
Konzultacije, primerjava rezultatov ter načrt za • 
prihodnje delo v prihodnjem letu, Department of 
Engeneering Geology and Geofactors, Institute 
of Rock Structure and Mechanics, Academy of 
Sciences of the Czech Republic, Praga, Češka, 
27.–30. 11.

Diskusija rezultatov identifikacije praživali iz • 
kraških jam, Medizinische Universität Wien, 
Klinisches Institut für Hygiene und medizini-
sche Mikrobiologie, Abteilung für medizinische 
Parasitologie, Dunaj, Avstrija, 27. 11.
Konzultacije in diskusija rezultatov o identifikaci-• 
ji mahov iz slovenskih in čeških jam, Department 
of Botany, Moravian Museum, Brno, Češka, 27. 
11.
Obisk inštituta in možnost sodelovanja pri identi-• 
fikaciji ekstremofilnih mikroorganizmov, Institute 
of Botany, Academy of Sciences of the Czech 
Republic, Třeboň, Češka, 29. 11.
Obisk muzeja in možnost projektnega sodelo-• 
vanja, Biologiezentrum, Oberösterreichische 
Landesmuseen, Linz, Avstrija, 30. 11.

bojan otoničar
Terenski ogledi namenjeni potencialnemu razi-• 
skovanju haloklinih in hipogenih jam na območju 
severnega in srednjega Jadrana (Cres, Dugi otok 
in Kornati; Hrvaška) (dr. John Mylroie in dr. Joan 
Mylroie, Department of Geosciences, Mississippi 
State University, ZDA ter kolegi iz Univerze v 
Zadru, NP Telaščica in NP Kornati), 6.–13. 6.
Merjenje in raziskovanje jame Plava Grota na • 
Cresu (z dr. Nenadom Buzjakom iz Speleološkega 
kluba Samobor; Hrvaška), 7. 10.

Metka Petrič
Seminar za vodje projektov v programu Marie • 
Curie, Bruselj, Belgija, 12. 2.
Vojaški poligon Krivolak, • Makedonija, terensko 
delo v okviru projekta CRP Znanje za varnost in 
mir, 28.–31. 3.
Yunnanski kras• , Kitajska, terensko delo v okviru 
bilateralnega projekta, 21. 5.–1. 6.
Delavnica za pripravo prijave raziskovalnega • 
projekta na razpis ameriške znanstvene fundaci-
je, Chicago, ZDA, 30. 6.–6. 7.
Simpozij Mednarodnega združenja hidrogeologov • 
IAH, Lizbona, Portugalska, 17.–21. 9.

tanja Pipan
American University, Department of Biology, • 
Washington DC, ZDA, 23. 4.–3. 5.: priprava znan-
stvenih publikacij.
National Science Foundation (NSF) mednarodno • 
srečanje, Chicago, ZDA, 30. 6.–6. 7.: priprava 
predloga projekta v okviru ameriško-slovenske-
ga znanstvenega sodelovanja, podprtega s strani 
NSF. 

tadej slabe
Kras južne Poljske• , 19.–23. 3.
Tropski kras osrednjega dela Vietnama• , 5.–13. 4.
Yunnanski kras• , 21. 5.–1. 6.
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Kras severnega dela Madžarske, • Budimpešta, 
Miskolc, Madžarska, 26.–28. 6.

nadja zupan hajna
Karst and Cryokarst, 25th Speleological School, • 
8th GLACKIPR Symposium, Sosnowiec-Wrocław, 
19.–26. 3.
Delovni obisk v okviru bilateralnega sodelovanja • 
med Slovenijo in Češko, Praga, 8. -13. 10.
Udeležba na proslavi ob 100-letnici Avstrijskega • 
geološkega društva, na vabilo in stroške organi-
zatorjev, Dunaj, 23.–24. 12.

PedagošKo delo

Franci Gabrovšek
Osnove zakrasevanja• . Podiplomski program 
Krasoslovje, Fakulteta za podiplomski študij, 
Univerza Nova Gorica. 
Osnove krasoslovja• . Modul Kras, Geografija kon-
taktnih prostorov, Fakulteta za humanistične štu-
dije Koper, Univerza na Primorskem. 
Geomorfologija krasa• . Modul Kras, Geografija 
kontaktnih prostorov, Fakulteta za humanistične 
študije Koper, Univerza na Primorskem. 

Martin Knez
Osnove geologije, geomorfologije in hidrolo-• 
gije krasa. Podiplomski program Krasoslovje, 
Fakulteta za podiplomski študij, Univerza Nova 
Gorica. 
Geologija krasa ter kraške jame in vode• . Izbirni 
predmet na Geografiji kontaktnih prostorov, 
Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza 
na Primorskem. 
Osnove krasoslovja• . Modul Kras, Geografija kon-
taktnih prostorov, Fakulteta za humanistične štu-
dije Koper, Univerza na Primorskem. 
Geomorfologija krasa• . Modul Kras, Geografija 
kontaktnih prostorov, Fakulteta za humanistične 
študije Koper, Univerza na Primorskem. 
Je vodja•  modula Kras na Fakulteti za humanistič-
ne študije Koper in nosilec predmetov Geologija 
krasa ter kraške jame in vode in Osnove geologije, 
geomorfologije in hidrologije krasa.

andrej Kranjc
Osnove krasoslovja in regionalno krasoslovje • in 
Zgodovina raziskovanja in teorij o krasu. Nosilec 
predmetov, podiplomski program Krasoslovje, 
Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi 
Gorici, šolsko leto 2006/2007 in 2007/2008. 
Je direktor podiplomskega programa Krasoslovje, • 
Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi 
Gorici.

andrej Mihevc
Izbrana poglavja iz krasoslovja. • Predavanja na 
Usmeritvi kras, Oddelek za geografijo, Filozofska 
fakulteta, dodiplomski študij, šolsko leto 
2006/2007.
Kras Črne gore. • Vodenje ekskurzije po dinarskem 
krasu, 28.5.-23.6.
Osnove geomorfologije krasa • pri predmetu 
Osnove geologije, geomorfologije in hidrologije 
krasa, podiplomski študij, Šola za krasoslovje, 
Politehnika Nova Gorica, šolsko leto 2006/2007.
Izbrana poglavja iz geomorfologije krasa, modul • 
Geomorfologija, Šola za krasoslovje, Univerza v 
Novi Gorici, podiplomski študij.

bojan otoničar
Plate tectonics, geodynamics and regional geology • 
of karstic regions pri predmetu Osnove geologije, 
geomorfologije in hidrologije krasa, Podiplomski 
študijski program Krasoslovje, Univerza v Novi 
Gorici, šolski leti 2006/2007 in 2007/2008.

Metka Petrič
Predavanja pri predmetu • Osnove krasoslovja v 
okviru modula Kras, FHŠ Koper – Geografija 
kontaktnih prostorov, šolski leti 2006/2007 in 
2007/2008.
Osnove hidrologije krasa•  pri predmetu Osnove 
geologije, geomorfologije in hidrologije kra-
sa, Podiplomski študijski program Krasoslovje, 
Univerza v Novi Gorici, šolski leti 2006/2007 in 
2007/2008.
Modul hidrologija krasa• , Podiplomski študijski 
program Krasoslovje, Univerza v Novi Gorici, 
šolski leti 2006/2007 in 2007/2008.

tanja Pipan
Predavanja pri predmetu • Osnove krasoslovja a v 
okviru modula Kras, Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za humanistične študije Koper, 
Geografija kontaktnih prostorov, dodiplomski 
študij, študijsko leto 2006/2007.
Predavanja pri predmetu • Geomorfologija krasa 
v okviru modula Kras, Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za humanistične študije Koper, 
Geografija kontaktnih prostorov, dodiplomski 
študij, študijsko leto 2006/2007.

tadej slabe
Osnove geologije, geomorfologije in hidrologije • 
krasa. Program Krasoslovje, Fakulteta za podi-
plomske študije, Univerza v Novi Gorici. 
Izbrana poglavja iz geomorfologije krasa• , modul 
Geomorfologija. Program Krasoslovje, Fakulteta 
za podiplomske študije, Univerza v Novi Gorici. 
Uporaba in varstvo kraških jam• , modul 
Speleologija. Program Krasoslovje, Fakulteta za 
podiplomske študije, Univerza v Novi Gorici. 
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Izbrana poglavja iz speleologije• , modul 
Speleologija. Program Krasoslovje, Fakulteta za 
podiplomske študije, Univerza v Novi Gorici. 
Geologija krasa ter kraške jame in vode• . Izbirni 
predmet na Geografiji kontaktnih prostorov, 
Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza 
na Primorskem. 
Osnove krasoslovja• . Modula Kras, Geografija 
kontaktnih prostorov, Fakulteta za humanistične 
študije Koper, Univerza na Primorskem. 
Geomorfologija krasa• . Modula Kras, Geografija 
kontaktnih prostorov, Fakulteta za humanistične 
študije Koper, Univerza na Primorskem. 

stanka Šebela
Izbrana poglavja iz geomorfologije krasa• , podi-
plomski študijski program Krasoslovje, Fakulteta 
za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici 
(2006/07 in 2007/08).
Raziskovalne metode in tehnike v speleologi-• 
ji, podiplomski študijski program Krasoslovje, 
Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi 
Gorici (2006/07 in 2007/08).
Geomorfologija krasa• , Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za humanistične študije Koper, 2006/07.
Osnove krasoslovja• , Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za humanistične študije Koper, 2007/08.

nadja zupan hajna
Osnove geologije, geomorfologije in hidrolo-• 
gije krasa. Podiplomski program Krasoslovje, 
Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi 
Gorici.
Osnove krasoslovja• . Modul Kras, Geografija kon-
taktnih prostorov, Fakulteta za humanistične štu-
dije Koper, Univerza na Primorskem. 
Geomorfologija krasa• . Modul Kras, Geografija 
kontaktnih prostorov, Fakulteta za humani-
stične študije Koper, Univerza na Primorskem. 
Predavanja in nosilka predmeta.

mentorstvo

Franci Gabrovšek je mentor mlademu raziskovalcu 
Janezu Turku in doktorskemu študentu krasoslovja 
Borutu Pericu. Je diplomski mentor Tanji Novak na 
FHŠ UP.

Martin Knez je mentor pri diplomi študentke Petre 
Doljak in študenta Juš Avguština (oba iz Fakultete 
za humanistične študije Koper, Univerza na Primor-
skem).

andrej Kranjc je bil mentor pri diplomi študentke 
Nike Božič (Odd. za geografijo FF v Ljubljani), men-
tor uspešno zaključenega doktorata dr. Nataše Rav-

bar (program Krasoslovje, Fakulteta za podiplom-
ski študij Univerze v Novi Gorici) in komentor dr. 
Mélanie Duval (Savojska univerza, Chambery) ter je 
mentor Ivu Lučiću (program Krasoslovje, Fakulteta 
za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici). 

andrej Mihevc je mentor mlademu raziskovalcu Mi-
tji Prelovšku, mentor študentom pri diplomskem delu 
(Odd. za geografijo FF v Ljubljani) Darji Arsenovič, 
Tomažu Mivšku, Katji Urankar in Anji Leskovar.

Metka Petrič je bila mentorica Gregorju Kovačiču 
(Fakulteta za humanistične študije Koper) in Janji 
Kogovšek (Podiplomski študijski program Kraso-
slovje, Univerza v Nova Gorica) pri doktorskem štu-
diju.

tadej slabe je mentor pri diplomi Anike Stančič 
(Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Pri-
morskem).

nadja zupan hajna je mentorica pri diplomi Barba-
re Race (s Fakultete za humanistične študije Koper, 
Univerza na Primorskem) in mentorica pri magiste-
riju Suzane Vidmar (program Krasoslovje, Fakulteta 
za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici).

Komentorstvo

Franci Gabrovšek je bil komentor diplomantu Ma-
tiji Pernetu na Fakulteti za matematiko in fiziko Uni-
verze v Ljubljani.

tanja Pipan je bila somentorica diplomantki Vesni 
Navodnik, Pedagoška fakulteta, Maribor. 

nagrade, odliKovanja, Priznanja

inštitut za raziskovanje krasa: Plaketa občine Po-
stojna. 

tanja Pipan: Karst Water Institute Distinguished 
Service Award, ZDA.

tadej slabe: Karst Water Institute Award, ZDA, 17. 
3.

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
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summarY

We, at Karst Research institute at zRC sazu, 
are developing a holistic karstology covering most of 
its important fields: karst geology, geomorphology, 
speleology, hydrogeology, biology, microbiology and 
ecology, studies related to karst phenomena dating 
and karst development and history of karstology and 
speleology. The results are used as starting-point for 
planning the life in this sensitive landscape and for 
high-school teaching of karstology (Karstology, Fa-
culty of graduate studies University Nova Gorica, 
Module Karst, Faculty for humanistic studies Uni-
versity of Primorska, Faculty of Arts, Ljubljana Uni-
versity). The programme is the foundation that toge-
ther with our exceptional natural heritage with Kras 
and classical karst and rich tradition of karstology 
enables a successful development of the Institute as 
one of the main international research and study kar-
stological centres.
At the Karst Research programme we participate at 
the projects: Development and function of caves in 
different speleological settings; The results of sur-
face karst phenomena research as direction for plan-
ning on the karst landscape; Role and significance of 
micro-organisms in karst processes; Centre of excel-
lence FABRICA; Project SMART KARST: Inter-
national KARSTological school “Sustainable MA-
nagement of natural Resources on karsT”(MSCF-
CT-2005-029674) in the 6th Framework programme 
EU; Project ALTER-Net: Long-Term Ecological 
Research Network in the 6th Framework programme 

EU; Paleomagnetic studies of sediments in karst are-
as of Slovenia: implication for paleotectonic recon-
struction; Monitoring of active tectonic structures 
on karst; IGCP UNESCO Project No. 513 – Global 
Study of Karst Aquifers and Water Resources; GEC, 
Group of European Charophytologists; The properti-
es of karst aquifers and its vulnerability mapping in 
Dianchi catchment, Kunming, China: a case study 
of the north area; Biodiversity and ecology of fauna 
in percolating water of the karst caves; Comparative 
Morpho-Hydrological Investigation of Selected Karst 
regions of Turkey and Slovenia; The impact of air-
port construction on karst aquifer behaviour and wa-
ter quality - case study of Qinglongdong spring cat-
chment, Kunming, China; Hydroecological analyses 
of high water and floods in karst regions along border 
land between Croatia and Slovenia and Scientific and 
technical cooperation in the field of Earth sciences in 
the area of the junction of Alps-Dinarides.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: Web pages: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/
modules.php?name=insti&ime=11.

http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

Spletna stran: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=insti&ime=11.
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dr. Š. Goričan

K. Cvetko Barič

A. E. Črne

dr. I. Debeljak

mag. A. Košir

T. Popit

znanstveni svet

Dr. Irena Debeljak, dr. Špela Goričan, mag. Adrijan 
Košir, akad. dr. Mario Pleničar (predsednik), akad. dr. 
Dragica Turnšek.

Personalna sestava

Predstojnica: dr. Špela Goričan, višja znanstvena so-
delavka.
Znanstveni sodelavci: dr. Irena Debeljak, dr. Aleksan-
der Horvat, dr. Glenn S. Jaecks, dr. Vasja Mikuž, dr. 
Nina Zupančič.
Asistent specialist: mag. Adrijan Košir.
Mlada raziskovalka: Alenka Eva Črne.
Strokovni sodelavec: Tomislav Popit.
Višja tehnica: Kata Cvetko - Barić.

temeljne razisKave

Paleontologija in sedimentarna geologija
Vodja raziskovalnega programa: Š. Goričan.
Sodelavci: I. Debeljak, A. Horvat, V. Mikuž, N. Zu-
pančič, A. E. Črne, K. Cvetko - Barić.
Program je razdeljen na več nalog, ki obsegajo pale-
ontološke, stratigrafske in sedimentološke raziskave 
mezozoika in kenozoika.
V Črni gori raziskujemo spodnjejurske apnence Vi-
sokega Krasa in Budvanske cone. Letos smo izdelali 
geološko karto ozemlja med Tejani, Livari in Repso 
na Rumiji. Dodatno smo posneli več profilov v sku-
pni debelini 400 m. Analizirali smo mikrofaciese 140 
vzorcev in opravili meritve stabilnih izotopov kisika 
in ogljika na 300 vzorcih.
Raziskovali smo srednjejurske do zgornjekredne glo-
bljemorske sedimente bazena Pichakun na jugovzho-
du gorovja Zagros v Iranu (sodelovanje v programu 
MEBE, projekt Sedimentology and sequence stra-
tigraphy of the Mesozoic Tethys margin: compared 
tectono-climatic evolution of the Iran and Oman do-
mains). Z radiolariji smo določili starost 30 vzorcev 
roženca s štirih profilov. Rezultati so bili predstavlje-
ni na mednarodnem simpoziju o evoluciji bazenov 
Srednjega vzhoda.
Nadaljevali smo raziskave najdišč zgornjekrednih 

vretenčarjev. Objavili smo članek o nahajališču kre-
dnih rib pri Coljavi na Krasu.
Nadaljevali smo paleontološke in stratigrafske razi-
skave terciarja. O najdbah posameznih pomembnejših 
fosilov (polžev, morskih ježkov, rakovic in sesalcev) 
smo objavili sedem člankov.
V sodelovanju z Inštitutom za geoznanosti Univerze 
v Potsdamu smo nadaljevali raziskave paleoekologije 
in sedimentologije foraminifernih apnencev in koral-
no-mikrobialitnih tvorb ter kemostratigrafije zapored-
ja paleocenskih in eocenskih platformnih karbonatov 
na Krasu. Rezultati so bili predstavljeni v dveh pri-
spevkih na mednarodni konferenci, daljši članek je 
objavljen v reviji Facies.
Zaključena je bila raziskava starostne in spolne sesta-
ve fosilne populacije jamskega medveda iz Mokriške 
jame. Rezultati so objavljeni v reviji Acta Carsolo-
gica.
V okviru programa v manjšem obsegu izvajamo tudi 
petrološke raziskave magmatskih in metamorfnih ka-
mnin ter raziskave onesnaženosti tal. V letu 2006 smo 
proučevali mineraloške, petrografske in geokemične 
značilnosti pohorskega marmorja ter geokemijo tal na 
območju nekdanjih fužin v dolini Radovne. Rezultati 
so bili predstavljeni na dveh domačih konferencah.

Spremembe okolja in produktivnosti na spodnje- do 
srednjejurski karbonatni platformi v Tetidi: primer 
severnega roba Dinarske karbonatne platforme (Tr-
novski gozd, Slovenija)
Vodja projekta: Š. Goričan
Sodelavci: A. Košir, G. S. Jaecks, A. E. Črne.
V prvem letu raziskav smo detajlno posneli 200 m 
dolg profil pri Kovku na Trnovskem gozdu, analizira-
li smo faciese in določili foraminifere. Rezultate smo 
predstavili na 18. posvetovanju slovenskih geologov. 
V tisku je članek, ki obravnava primerjavo med spo-
dnjejurskimi faciesi na Trnovskem gozdu in v coni 
Visokega Krasa v Črni gori.

drugo delo in dejavnosti

Geološka spremljava v okviru varstva naravne de-
diščine: paleontološke, stratigrafske in sedimento-
loške značilnosti na območju HC Razdrto – Vipava 
(km 6.600 do km 10.100)
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, K. Cvetko - Barić.
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Med gradbenimi deli na spodnjem odseku hitre ceste 
na Rebrnicah smo kartirali traso in okolico. Posneli 
smo 12 profilov na izdankih eocenskega fliša v večjih 
usekih ter 17 profilov v kvartarnih pobočnih sedimen-
tih in lehnjakih.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne de-
diščine: paleontološke, stratigrafske in sedimento-
loške raziskave na območju trase in spremljajočih 
objektov HC Koper – Izola
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, A. Horvat, A. E. Črne, K. Cvetko 
- Barić.
Med začetnimi gradbenimi deli smo pričeli s kartira-
njem trase in njene okolice med Semedelo (Markov-
cem) in Izolo.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne de-
diščine: paleontološke, stratigrafske in sedimento-
loške značilnosti na območju trase in spremljajočih 
objektov na AC Črnivec (Peračica) - Podtabor
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, F. Cimerman, Š. Goričan, A. Hor-
vat, A. E. Črne, K. Cvetko - Barić.
Iz 29 analiziranih vzorcev oligocenskih klastitov (si-
vice), ki smo jih za mikropaleontološke analize po-
brali v predoru Ljubno, na izdankih na trasi viadukta 
Peračica ter ob potokih Lešnica in Peračica, smo iz iz-
pirkov določili 85 taksonov foraminifer, ki pripadajo 
34 družinam. Na območu nad predorom Ljubno smo 
pobrali 23 vzorcev glin za pelodne analize.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne de-
diščine: paleontološke, stratigrafske in sedimento-
loške značilnosti na območju trase in spremljajočih 
objektov na AC Vrba - Črnivec (Peračica).
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, F. Cimerman, A. Horvat, A. E. 
Črne, K. Cvetko - Barić.
V kvartarnih fluvialnih, glacialnih in fluvioglacialnih 
sedimentih smo posneli 9 profilov v skupni debelini 
32 metrov.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne de-
diščine: paleontološke, stratigrafske in sedimento-
loške značilnosti na območju gradnje AC Maribor-
Lenart.
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, A. Horvat, V. Mikuž, A. E. Črne, 
K. Cvetko - Barić.
Pri spremljavi gradbenih del na odseku Maribor - Le-
nart smo izvajali raziskave miocenskih, pliocenskih 
in kvartarnih sedimentov. Posneli smo 11 profilov v 
skupni debelini 53 m. 46 vzorcev miocenskih lapor-
jev smo pobrali za mikropaleontološke analize.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne de-
diščine: paleontološke, stratigrafske in sedimento-

loške značilnosti na AC odseku Spodnja Senarska-
Cogetinci.
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, A. Horvat, V. Mikuž, A. E. Črne, 
K. Cvetko - Barić.
V letu 2007 smo pričeli s paleontološkimi, sedimen-
tološkimi in stratigrafskimi raziskavami terciarnih in 
kvartarnih sedimentov. V pliocenskih in kvartarnih 
aluvialnih sedimentih s paleotalnimi horizonti smo 
posneli 19 profilov v skupni debelini 60 metrov.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne de-
diščine: paleontološke, stratigrafske in sedimentolo-
ške značilnosti na območju gradnje AC Cogetinci–
Vučja vas –2. del.
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, A. Horvat, V. Mikuž, A. E. Črne, 
K. Cvetko - Barić.
Leta 2007 smo nadaljevali s paleontološkimi, sedi-
mentološkimi in stratigrafskimi raziskavami terci-
arnih in kvartarnih sedimentov na drugi etapi trase 
avtoceste. V pliocenskih in kvartarnih aluvialnih se-
dimentih s paleotalnimi horizonti smo posneli 7 pro-
filov v skupni debelini 28 metrov. 

KnjiŽniCa in doKumentaCija

Knjižni fond se je povečal za 62 knjig in 254 zvezkov 
periodike, izposojenih je bilo 432 zvezkov. Izdelali 
in inventarizirali smo 850 standardnih zbruskov, 76 
impregniranih zbruskov, 260 izpirkov za mikropale-
ontološke raziskave, 23 vzorcev za rentgenske difrak-
cijske analize in 344 vzorcev za izotopske analize. 
Na vrstičnem elektronskem mikroskopu JEOL JSM 
330A smo opravili 520 obratovalnih ur in posneli 
4915 digitalnih posnetkov. Na petrografskem mikro-
skopu, opremljenim z digitalno kamero, smo posneli 
in računalniško obdelali več kot 3000 slik.

mednarodno sodelovanje

Naturhistorisches Museum, Basel, Švica: tema • 
Mikropaleontologija in paleobiogeografija pale-
ogenskih bentičnih foraminifer (meja K/T, paleo-
cen, eocen, oligocen).
Geološko-paleontološki zavod PMF, Zagreb, • 
Hrvaška: tema Mikropaleontologija in paleobi-
ogeografija paleogenskih bentičnih foraminifer 
(meja K/T, paleocen, eocen, oligocen).
Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali • 
e Marine, Univerza v Trstu, Italija: tema 
Mikropaleontologija in paleobiogeografija pale-
ogenskih bentičnih foraminifer (meja K/T, paleo-
cen, eocen, oligocen).
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Dipartimento di Paleontologia, Università di • 
Napoli, Italija: tema Dazikladacejske alge v pale-
ogenskih plasteh.
Hrvatski geološki institut, Zagreb, Hrvaška: • 
projekt Mezozojski radiolariji (medakademijska 
izmenjava).
Prirodoslovni muzej Rijeka, Reka, Hrvaška: tema • 
Terciarna makrofavna Istre.
Institut für Paläontologie, Universität Wien, Dunaj, • 
Avstrija: projekt Eine hochalpine Jagdstation 
des Neandertalers: Die Potočka-Höhle in den 
Karawanken (Slowenien).
Université de Rennes 1, Francija: projekt CNRS • 
Sedimentology and sequence stratigraphy of the 
Mesozoic Tethys margin: compared tectono-cli-
matic evolution of the Iran and Oman domains.
Université Denis Diderot Paris 7, Pariz, Francija: • 
projekt CNRS Caractérisation des hiatus dans 
les séries sédimentaires. Exemple des exotiques 
d'Oman.
Institute of Materials Science N.C.S.R. • 
"Demokritos", Atene, Grčija: slovensko-grški 
znanstveno-tehnološki projekt Lastnosti in pri-
merjava slovenskih in grških marmorjev iz ka-
mnolomov in arheoloških najdišč.
Institut für Geowissenschaften, Universität • 
Potsdam, Nemčija: projekt Biosphere response to 
climatic events during the Paleogene: sedimen-
tological and biological integrated approach to 
biocalcification processes.
CNRS Pariz, Francija – program TRF-CNRS • 
Special Programme for Biodiversity Research and 
Training (raziskave mezozojskih vretenčarjev na 
Tajskem) in raziskave krednih terestričnih sedi-
mentov z ostanki dinozavrov v južni Franciji.
Department für Angewandte Geowissenschaften • 
und Geophysik, Montanuniversität Leoben, 
Avstrija: slovensko-avstrijski znanstveno-teh-
nološki projekt Primerjava triasnih in jur-
skih zaporedij v Vzhodnih Alpah (Avstrija) in 
Dinaridih (Slovenija, Črna gora): paleogeograf-
ske implikacije.

oBisKi na inštitutu

Paola Beccaro, Università di Torino, Dipartimento • 
di Scienze della Terra, Italija, 21. 5.–1. 6.: sodelo-
vanje pri raziskavah jurskih radiolarijev.
Ines Galović, Hrvatski geološki institut, Zagreb, • 
Hrvaška, 28. 5.–1. 6.: izpopolnjevanje na področju 
taksonomije in paleoekologije diatomej.
Myriam Lubino Bissainte, MIRAI Sustainable • 
Development Consultancy, Guadeloupe, Francija, 
1.–5. 6.: sodelovanje pri sedimentoloških raziska-
vah pleistocenskih apnencev otoka Guadeloupe.
Hans-Jürgen Gawlick in Sigrid Missoni, • 

Montanuniversität Leoben, Avstrija, 27. 7.–3. 8.: 
terensko delo v zahodni Sloveniji za bilateralni 
projekt Primerjava triasnih in jurskih zaporedij v 
Vzhodnih Alpah (Avstrija) in Dinaridih (Slovenija, 
Črna gora): paleogeografske implikacije.

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

alenka eva črne
Spodnjejurski profil Kovk na Trnovskem gozdu• . 
Predavanje na 18. posvetovanju slovenskih geolo-
gov, Ljubljana, 30. 3.

Špela Goričan
Age of radiolarian cherts in the Pichakun Basin • 
(south-east Zagros Range, Iran). Poster na 
International Symposium on Middle East Basins 
Evolution, Pariz, Francija, 4. 12.

tomislav Popit
Okrogla miza 2007- Prepariranje fosilov - prepa-• 
riranje ostankov dinozavrov iz Kozine. Predavanje, 
Gimnazija Kranj, 17. 3.
Ekskurzija po Notranjskem Krasu• . Vodstvo ek-
skurzije, OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika, 10. 5.
Otroške ustvarjalne delavnice o dinozavrih• . 
Vodstvo delavnic, OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana, 
11. 6.
Otroške ustvarjalne delavnice o dinozavrih• . 
Vodstvo delavnic, Dinolab, ZRC SAZU, Ljubljana, 
13. 7.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

alenka eva črne
Črna gora, 3.–26. 4. in 1.–9. 9.: terensko delo za • 
doktorsko nalogo.
Severna Italija, 21.–30. 5.: udeležba na strokovni • 
ekskurziji NTF.
Severne Apneniške Alpe, Avstrija, 16.–22. 7.: • 
terensko delo za bilateralni projekt Primerjava 
triasnih in jurskih zaporedij v Vzhodnih Alpah 
(Avstrija) in Dinaridih (Slovenija, Črna gora): 
paleogeografske implikacije.
Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich, • 
Švica, 18. 9.–31. 12.: izpopolnjevanje v okviru 
doktorskega študija.

Špela Goričan
Muséum National d'Histoire Naturelle, Pariz, • 
Francija, 5. 2.–5. 3.: vabljena raziskovalka.
Université de Rennes 1, Francija, • 
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6.–28. 3.:sodelovanje v projektu Sedimentology 
and sequence stratigraphy of the Mesozoic Tethys 
margin: compared tectono-climatic evolution of 
the Iran and Oman domains.
Črna gora, 16.–20. 4: terensko delo za doktorsko • 
nalogo A. E. Črne.
Granada, Španija, 6.–16. 5. in 23. 9.–5. 10.: delov-• 
ni sestanek za pripravo publikacije Revised atlas 
of Jurassic and Cretaceous radiolarians at gene-
ric level.
Severne Apneniške Alpe, Avstrija, 16.–22. 7.: • 
terensko delo za bilateralni projekt Primerjava 
triasnih in jurskih zaporedij v Vzhodnih Alpah 
(Avstrija) in Dinaridih (Slovenija, Črna gora): 
paleogeografske implikacije.
Université de Lausanne, Švica, 20.–23. 9.: člani-• 
ca komisije na zagovoru doktorata (Jackett, S.-J.: 
Low Latitude Paleocene to early Eocene radiola-
rian systematics, biochronology and paleoenviro-
nmental analysis).
Pariz, Francija, 3.–8. 12.: udeležba na simpoziju • 
programa MEBE (Middle East Basins Evolution).

aleksander horvat
Severne Apneniške Alpe, Avstrija, 16.–22. 7.: • 
terensko delo za bilateralni projekt Primerjava 
triasnih in jurskih zaporedij v Vzhodnih Alpah 
(Avstrija) in Dinaridih (Slovenija, Črna gora): 
paleogeografske implikacije.

adrijan Košir
Institut für Geowissenschaften, Universität • 
Potsdam, Nemčija, 19.–22. 3.: študijski obisk, 

izotopske analize na GeoForschungsZentrum 
Potsdam.
Makedonija, 28.–31. 3.: terensko delo na poligonu • 
Krivolak.

mentorstvo

irena debeljak je bila somentorica doktorandu Bo-
štjanu Odarju (podiplomski študij arheologije).

Špela Goričan je bila mentorica doktorandki Alenki 
Evi Črne.

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

Spletna stran: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=insti&ime=12.

summarY

The research programme at ivan Rakovec institu-
te of Paleontology covers palaeontology of selec-
ted groups of organisms (diatoms, silicoflagellates, 
radiolarians, molluscs, echinoderms, corals, and 
vertebrates), sedimentary geology of Mesozoic and 
Cainozoic carbonate platforms and basins, and geo-
biology of Tertiary and Recent calcretes. In 2007 the 
following topics were studied: Jurassic stratigraphy 
of the High Karst and Budva zones in Montenegro; 
Jurassic and Cretaceous stratigraphy of the Pichakun 
Basin (south-east Zagros Range, Iran); Taxonomy 
and palaeobiogeography of Cretaceous vertebrates 
from Slovenia; Stratigraphy, palaeontology and pa-
laeoecology of Neogene successions in the western 
part of the Central Paratethys; Quaternary sediments 
in Slovenia; Mortality dynamics of cave bear; Calcifi-
cation products of plant roots in Palaeogene calcretes 
and present-day calcareous soils; and Micromorpho-

logy, mineralogy and stable isotope geochemistry of 
vadose-zone carbonates.
The institute works on one national research program-
me and one research project, funded by the Slovenian 
Research Agency, and officially collaborates in 12 
international projects. The results were presented at 
nine scientific meetings and are published in 12 pa-
pers.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: Web pages: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/
modules.php?name=insti&ime=12.
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bIOlOŠKI INŠtItUt JOvANA HADŽIJA

dr. V. Babij

dr. M. Culiberg

dr. A. Čarni

dr. T. Čelik

mag. B. Čušin

dr. I. Dakskobler

znanstveni svet

Dr. Metka Culiberg, dr. Tatjana Čelik, dr. Igor 
Dakskobler (predsednik), dr. Matjaž Kuntner, prof. 
dr. Oto Luthar, akad. prof. dddr. Jože Maček, akad. 
dr. Mitja Zupančič.

Personalna sestava

V. d. predstojnika: prof. dr. Oto Luthar. 
Znanstvena svetnica: dr. Metka Culiberg.
Višji znanstveni sodelavci: doc. dr. Andraž Čarni, dr. 
Igor Dakskobler, dr. Rajko Slapnik, dr. Branko Vreš.
Znanstveni sodelavci: dr. Ingi Agnarsson (od 1. 10.), 
dr. Valerija Babij (od 1. 4.), dr. Tatjana Čelik, dr. Ma-
tjaž Kuntner, dr. Urban Šilc. 
Asistenta z doktoratom: dr. Petra Košir, dr. Igor Zel-
nik.
Asistenta z magisterijem: mag. Aleksander Marin-
šek, mag. Aljoša Pirnat.
Asistentka: Simona Kralj Fišer. 
Raziskovalnorazvojna sodelavca: mag. Boško Čušin 
(od 13. 7.), mag. Andrej Seliškar.
Samostojni strokovni sodelavec: Iztok Sajko (od 1. 
10.).
Strokovni sodelavec: Marjan Jarnjak (do 31. 1.)
Višji strokovni sodelavec: Vinko Žagar (upokojen od 
21. 12.).
Višja strokovna delavka: Olga Dežman Jokić.
Tajnica: Barbara Šuštar (do 31. 6.).
Tehnica: Olga Kardoš.

Programi, ProjeKti in naloge

Favna, flora in vegetacija Slovenije in sosednjih 
območij
Vodja programa: A. Čarni. 
Sodelavci: V. Babij, M. Culiberg, T. Čelik, I. Daksko-
bler, B. Drovenik, O. Dežman Jokić, O. Kardoš, , P. 
Košir, M. Kuntner, S. Kralj Fišer, A. Pirnat, R. Sla-
pnik, U. Šilc, B. Vreš, I. Zelnik.
Na območju med Brežicami in Krškim smo popi-
sovali jesensko floro gozdnih, prodiščnih, vodnih, 
travniških in ruderalnih habitatov. Ugotovili smo, da 
na degradiranih rastiščih prevladujejo neofiti; zlasti 

so vrstno številčnejši in imajo razmeroma visoko 
pokrovnost v topolovih nasadih, medtem ko jih je v 
hrastovih gozdovih bistveno manj – prevladuje av-
tohtona flora. Floristično izjemno zanimive so gra-
moznice. Za ugotavljanje dinamike prodiščne flore 
smo po petih letih ponovili popise na prodiščih reke 
Mure od Veržeja do Gibine. 
Na Kočevsko-ribniškem območju, na Radenskem 
polju, Ljubljanskem barju in v Krakovskem gozdu 
smo opravili raziskave za ugotavljanje številčnosti in 
gostote populacije močvirskega tulipana (Fritillaria 
meleagris). Na številnih lokacijah v Sloveniji smo 
raziskovali floro vlažnih in vodnih habitatov, kraška 
in gorska travišča v zaraščanju ter ruderalna rastišča. 
Na različnih nahajališčih in rastiščih smo zbrali her-
barijski material za taksonomsko in horološko obde-
lavo rodov Bolboschoenus, Hieracium in Alchemilla. 
Za 15. del Atlasa flore Evrope smo horološko obdela-
li podatke za posamezne vrste rodu Rubus. Na otoku 
Susku na Hrvaškem smo v sodelovanju z botaniki 
iz Prirodoslovnega muzeja na Reki v okviru pripra-
ve predloga za vzpostavitev zavarovanega območja 
opravili botanične raziskave. 
V okviru paleobotaničnih raziskav smo nadaljevali 
s pelodnimi analizami vzorcev iz globokih vrtin z 
Ljubljanskega barja in s Pesniškega polja ter iz 11 
m visokega profila jezerske krede na bregu Soče pri 
Srpenici. Pelodna analiza jezerske krede iz dveh no-
vih vrtin iz Zake ob Blejskem jezeru znova potrjuje 
ugotovitev, da je bilo jezero v pleistocenu obsežnejše 
in z mnogo višjim nivojem vodne gladine od dana-
šnjega. V vzorcih gline iz izkopa na Barjanski cesti 
v Ljubljani je bila ugotovljena vegetacija, ki kaže, 
da je bilo ob koncu pleistocena tu še jezero. Iz bro-
nasto- in železnodobnih arheoloških najdišč iz vseh 
delov Slovenije smo analizirali več sto rastlinskih 
makro-ostankov (lesno oglje in semena, predvsem 
žitna zrna ter zrna stročnic). V več primerih železno-
dobnih najdišč smo ugotovili, da v žganini iz grobov 
prevladuje oglje bukve, medtem ko je danes bukev v 
gozdovih bližnje okolice najdišča le redka drevesna 
vrsta ali je sploh ni. 
Dokončali smo analizo plevelne vegetacije zahodne-
ga dela Balkanskega polotoka, kjer smo dokazali 
večji vpliv fitogeografije in kulture na floristično se-
stavo teh združb kot jo imata ta dva dejavnika na po-
dobno vegetacijo v srednji in severni Evropi. Ta naša 
spoznanja potrjuje tudi analize diverzitete plevelne 
vegetacije Slovenije. V zadnjem časovnem obdobju 
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v njej ugotavljamo povečanje števila vrst in njihove 
abundance.
V tisk smo poslali dva prispevka, v katerih so ob-
delani podatki, ki smo jih zbrali v sklopu raziskav 
mokrotnih travnikov Slovenije. V prispevku, ki smo 
ga poslali v revijo Biologia, smo ugotovili značilne 
razlike v ekoloških dejavnikih med posameznimi 
rastlinskimi združbami iz zveze Molinion, kar smo 
potrdili s statističnimi analizami (reakcija tal, vodni 
režim, vsebnost Ca, ter vsebnost hranil). Ugotovi-
li smo, da na floristično sestavo teh travišč najbolj 
vpliva reakcija tal, vodni režim, oziroma humidnost 
klime, vsebnost dostopnega fosforja in tekstura tal. 
V drugem prispevku, ki smo ga poslali v revijo Com-
munity Ecology, smo preučevali vpliv vlažnostnega 
gradienta na distribucijo posameznih združb in nji-
hove lastnosti in ugotovili, da obstaja značilna kore-
lacija med vlažnostnim gradientom in biodiverziteto 
(vrstno diverziteto) ter med vlažnostjo in porazdeli-
tvijo rastlinskih funkcionalnih tipov. 
V Fužinskih planinah (pl. Ovčarija, Za Grivo) smo 
preučili rastišča in združbene razmere redke in za-
varovane vrste slovenske flore Pulsatilla montana. 
V Julijskih Alpah in na severnem robu Trnovskega 
gozda smo raziskali združbe visokih steblik, v ka-
terih prevladujejo vrste Adenostyles glabra, A. alli-
ariae, Aconitum lycoctonum subsp. ranunculifolium 
in Peucedanum ostruthium. Na podornih meliščih v 
južnih Julijskih Alpah smo opisali novo pionirsko 
združbo Arabido turritae-Aurinietum petraeae. 
Analizirali smo okoli 1800 fitocenoloških popisov 
termofilnih listnatih gozdov iz jugovzhodne Evro-
pe, ki smo jih zbrali na podlagi literaturnih virov. V 
tem delu Evrope smo ugotovili naslednje zveze reda 
Quercetalia pubescentis: Fraxino orni-Ostryon, 
Carpinion orientalis, Syringo-Carpinion, Quercion 
confertae, Quercion petraeae-cerris, Quercion pu-
bescenti-sessiliflorae in Aceri tatarici-Quercion. S 
pomočjo koeficienta navezanosti vrst smo zvezam 
poiskali diagnostične vrste in jih tako floristično 
opredelili. S pomočjo Pignattijevih indikatorskih 
vrednosti za rastline smo zveze opredelili še ekolo-
ško in s pomočjo geoelementov tudi horološko.
Preučili smo gozdove ob reki Muri in določili gozdne 
združbe, ki se tam pojavljajo. Fitocenološke popise 
smo naredili vzdolž transektov pravokotno na reko 
Muro, torej vzdolž gradienta oddaljenosti od reke 
Mure. S pomočjo digitalnega modela reliefa, ki smo 
ga izračunali na podlagi GIS, smo določili še nad-
gladinsko višino. Za oceno ekoloških razmer smo si 
pomagali tudi z indikacijskimi vrednostmi za rastli-
ne. Numerične analize so pokazale conacijo gozdnih 
združb vzdolž gradienta oddaljenosti od reke Mure. 
Dobili smo tri šope, ki ustrezajo naslednjim gozdnim 
združbam: Salicetum albae, Fraxino-Ulmetum in 
Genisto-Quercetum. S pomočjo numeričnih analiz 
smo gozdne združbe opredelili floristično in ekolo-
ško. Drugi niz gozdov v gradientu vlažnosti se ob 

Muri pojavlja na rastiščih, kjer voda zastaja, to so t.i. 
močvirski gozdovi, ki jih numerične analize dobro 
oddelijo od niza poplavnih gozdov. 
Opravili smo taksonomske, ekološke in zoogeograf-
ske raziskave sladkovodnih mehkužcev na izbranih 
nahajališčih v Sloveniji in na Hrvaškem, filogeograf-
ske raziskave alpskih vrst polžev (Cylindrus, Trichia, 
Orcula) v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah 
ter Karavankah ter razširjenost, populacijsko dina-
miko in ogroženost vrst Vertigo angustior in Anisus 
(Disculifer) vorticulus v Posočju.
Nadaljevali smo z raziskavami razširjenosti in ekolo-
gije vrste Proterebia afra (Lepidoptera, Satyirinae) 
na Hrvaškem (zaledje severne Dalmacije), kjer vrsta 
dosega zahodno mejo areala in je zastopana z en-
demno podvrsto P. a. dalmata (Godart, [1824]). Ob-
delali smo podatke in analizirali rezultate raziskave 
razširjenosti, ekoloških potreb preadultnih stadijev 
in populacijske ekologije vrste Zerynthia polyxena 
(Lepidoptera, Papilionidae) na območju reke Mure 
med Cmurekom in Spodnjim Konjiščem. 
V letu 2007 smo pričeli z zbiranjem gradiva za na-
slednji dve knjigi iz serije »Gradivo za favno hro-
ščev (Coleoptera) Slovenije«, v katerih bomo ločeno 
obravnavali hrošče iz skupine Histeroidea in Scara-
baeoidea.

Naravna in kulturna dediščina – Infrastrukturna 
dejavnost (OE Naravna dediščina) 
Vodja organizacijske enote: A. Seliškar.
Sodelavci na Biološkem inštitutu : B. Čušin, M. Jar-
njak, A. Marinšek, B. Šuštar, V. Žagar.
Člani skupine smo sodelovali pri raziskovalnem 
programu in projektih z raziskovalnim, strokovnim, 
tehničnim in administrativnim delom, skladno z vse-
binskimi zahtevami in časovnimi termini posame-
znih nalog, pri katerih delujemo kot vodje projektov 
ali sodelavci. Pri terenskih raziskavah smo opravili 
popise flore, vegetacije in habitatnih tipov, izdelali 
vegetacijske karte, karte habitatnih tipov, nabrali 
biološki material in s fotografijami dokumentirali 
objekte raziskav. Kabinetne in laboratorijske razi-
skave so obsegale determinacijo zbranega gradiva, 
vnos podatkov v podatkovne zbirke (FloVegSi, Tur-
boveg) in njihovo analitično obdelavo, digitalizacijo 
tematskih kart in urejanje bioloških zbirk. O rezul-
tatih smo samostojno ali v soavtorstvu poročali na 
znanstvenih sestankih ali v objavljenih prispevkih. 
Organizirali in vodili smo botanično ekskurzijo po 
Sloveniji za skupino botanikov z univerze v Bilbau 
(Španija).

Kras – biodiverziteta območja, vpliv zaraščanj ter 
naravovarstveni pomen
Vodja projekta: I. Dakskobler.
Sodelavci: V. Babij, M. Culiberg, T. Čelik, B. Čušin, 
B. Drovenik, M. Kuntner, O. Kardoš, A. Pirnat, A. 
Seliškar, R. Slapnik, B. Vreš, V. Žagar.
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Sodelujoča raziskovalna organizacija: Oddelek za 
biologijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljublja-
ni.
S statistično analizo podatkov vzorčenj flore in povr-
šinske favne izbranih taksonomskih skupin (Arane-
ae, Coleoptera – Carabidae, Lepidoptera – Rhopalo-
cera) na 9 vzorčnih ploskvah različnih sukcesijskih 
stadijev (travnik – negnojen, košen 1x v letu; zara-
ščajoče travišče – stadij travišče/grmišče; gozd), ter 
podzemeljske favne hroščev (Coleoptera – Carabi-
dae, Cholevidae) v podzemeljskih vodah in njihovih 
izlivih (izviri, vodnjaki, jamske vode), smo ocenili: 
(i) biotsko raznovrstnost površinskih habitatov z raz-
ličnimi intenzitetami kmetijske rabe (z analizo treh 
komponent biodiverzitete: alfa – vrstna raznolikost 
na ravni habitata, beta – raznolikost med habitati, 
gama – raznolikost na ravni krajine), (ii) povezanost 
med vrstnim bogastvom taksonomskih skupin, (iii) 
strukturno diverziteto (zastopanost posameznih ta-
ksonomskih skupin) v vzorčni ploskvi/stadiju, (iv) 
dominanco taksonomskih skupin v vzorčni ploskvi/
stadiju, (v) naravovarstveno vrednost proučevanih 
sukcesijskih stadijev in raziskovanega območja (na 
podlagi izračunanih komponent biodiverzitete ter 
števila in razporeditve ogroženih in ekskluzivnih 
vrst po posameznih sukcesijskih stadijih) in (vi) 
biodiverziteto podzemeljskih habitatov (na podla-
gi primerjave gostote vrst v kvadratih 5 x 5 km in 
10 x 10 km na območju Krasa s sosednjimi območji 
podzemeljskega krasa v Sloveniji). Na raziskovanem 
območju smo evidentirali 1046 taksonov višjih ra-
stlin (Pterydophyta in Spermatophyta), 18 površin-
skih in 2 podzemni vrsti polžev (Gastropoda: Proso-
branchia, Pulmonata), jamskega cevkarja (Marifugia 
cavatica), 7 vrst pijavk (Hirudinea), 122 vrst pajkov 
(Aranea), 12 vrst rakov (Crustacea: Decapoda, Is-
opoda, Amphipoda), 47 vrst površinskih krešičev 
(Coleoptera: Carabidae), 21 troglobiotskih vrst hro-
ščev (Coleoptera: Carabidae, Cholevidae) in 92 vrst 
dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera), našli 
eno novo vrsto za floro Slovenije in 27 novih vrst za 
favno pajkov Slovenije, ter odkrili nova nahajališča 
nekaterih zelo redkih vrst slovenske flore. Pridobili 
smo nova spoznanja o procesih drugotne sukcesije 
(ponovnem vračanju gozda zaradi opuščanja paše 
in košnje) na Krasu. S sekvenciranjem nekaterih 
mitohondrijskih genov in kladistično analizo smo 
opredelili filogenetsko-biogeografsko pripadnost 
populacij nekaterih vrst rakov (Crustacea Decapo-
da, Crustacea Isopoda aquatica) s Krasa. S palino-
loškimi raziskavami smo potrdili ugotovitve, da je 
bil bukovo-jelov gozd (Abieti-Fagetum) primarna 
vegetacija na Krasu. Raziskave biotske raznolikosti 
kažejo, da: (1) vrstno bogastvo ter (2) raznolikost in 
(3) strukturiranost biocenoz z napredujočo sukcesijo 
upada; (4) je heterogena strukturiranost krajine (mo-
zaičnost tradicionalno gospodarjenih površin) ključ-
nega pomena za ohranjanje visoke biotske raznoliko-

sti; (5) je po biodiverziteti podzemeljske favne Kras 
povprečen v dinarski Sloveniji in leži jugozahodno 
od najbogatejšega območja.

Sukcesijski niz brezovih gozdov v JV Sloveniji
Vodja projekta: A. Čarni.
Sodelavci: M. Jarnjak, P. Košir, A. Marinšek, U. Šilc, 
B. Šuštar, I. Zelnik.
Raziskovali smo sukcesijski niz, v katerem se poja-
vljajo brezovi gozdovi. Brezovi gozdovi se pojavlja-
jo v sukcesijskem nizu od resav (združbe Genisto-
Callunetum), preko razvojnih faz z orlovo praprotjo 
(Pteridium aquilinum comm.), brezovih gozdov z 
orlovo praprotjo (Pteridio-Betuletum), brezovih goz-
dov s trepetliko (Populo-Betuletum), nato pa se raz-
vijejo že gabrovi gozdovi, najprej s primesjo breze, 
potem pa gabrov gozd z jelko (Abio albae-Carpine-
tum), ki predstavlja potencialno naravno vegetacijo 
raziskovanega območja. S primerjalno analizo smo 
ugotovili, da se brezovi gozdovi pojavljajo tudi na 
drugih rastiščih (npr. na rastišču podgorskega buko-
vega gozda). Ugotovili smo tudi, da se resave (Geni-
sto-Callunetum) v približno 50 letih zarastejo z ga-
brovim gozdom (preko sukcesijskih stadijev z orlovo 
praprotjo, brezo in trepetliko). Raziskave so pokaza-
le, da se v prvih fazah zaraščanja, predvsem zaradi 
pomanjkanja kalcijevih ionov, kopiči organska snov. 
Ker breza črpa kalcijeve ione iz globljih talnih plasti, 
se postopoma dekompozicija povečuje in tako nasta-
nejo ugodne talne razmere za naselitev bolj zahtev-
nih drevesnih vrst (npr. gabra), ki so v teh razmerah 
konkurenčno močnejši in postopoma izrinejo brezo.

Krajina v območju poligona Krivolak, naravne da-
nosti, antropogeni vplivi ter možnosti za trajnostni 
razvoj območja (Makedonija) 
Vodja projekta: A. Čarni.
Sodelavci: M. Kostadinovski, P. Košir, A. Marinšek, 
V. Matevski, U. Šilc, B. Šuštar, I. Zelnik.
Ugotovili smo, da se na obravnavanem območju 
pojavlja 7 endemičnih rastlinskih vrst: Hedysarum 
macedonicum, Astragalus cernjavskii, Tulipa mari-
annae, Ferulago macedonica, Heptatera macedoni-
ca, Salvia jurisicii in Potentilla tridentula. Našli smo 
tudi pomembne stepske (Astragalus parnassii, Mori-
na persica, Convolvulus holosericeus in Onobrychis 
hypargyrea) in halofitske rastlinske vrste (Artemisia 
maritima, A. annua, Krascheninnikovia ceratoides 
in Camphorosma monspeliaca) ter še številne druge 
redke rastlinske vrste. Pri raziskavah rastja smo sis-
tematično obdelali vse vegetacijske tipe, ki se na tem 
območju pojavljajo od močvirij, suhih in mezofilnih 
travišč, slanih step, resav do gozdov. Vse združbe smo 
predstavili z georefenciranimi vegetacijskimi popisi, 
ki omogočajo ponovitev le-teh in monitoring po do-
ločenem času. Poleg tega smo vse habitate uvrstili 
v evropski informacijski sistem (EUNIS), kar omo-
goča uporabo rezultatov tudi za varovanje in zaščito 

I. Sajko
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posameznih vrst in habitatov. Med habitatnimi tipi, 
ki jih omenja tudi Aneks I Habitatne direktive kot 
pomembne, smo našli suha travišča iz razreda Festu-
co-Brometea (trajna travišča na karbonatih in stepe 
na bazičnem substratu ter grško-balkanske stepe s 
vrsto Satureja montana). Posebej pa so pomembna 
kontinentalna slanišča, ki jih omenjeni Aneks uvršča 
celo med posebej pomembne (prioritetne) habitate na 
območju EU (Pelagonijsko-Vardarske slane doline z 
vrsto Camphorosma monspeliaca).

Biodiverziteta Posočja in naravovarstvene aplika-
cije za območja Natura 2000
Vodja projekta: I. Dakskobler.
Sodelavci: V. Babij, M. Culiberg, T. Čelik, B. Ču-
šin, B. Drovenik, M. Kuntner, A. Pirnat, A. Seliškar, 
R. Slapnik, U. Šilc, O. Kardoš, B. Vreš, I. Zelnik, V. 
Žagar.
V različnih delih Posočja smo raziskali floro in ve-
getacijo gorskih in subalpinskih travišč, večinoma 
nekdanjih senožeti in pašnikov in ugotavljali vrstno 
raznolikost, značilne združbe in trende zaraščanja. 
Na podoben način smo preučili dolinske travnike 
na rečnih terasah ter obvodno floro in vegetacijo ob 
Soči med Bovcem in Plavami ter ponekod ob reki 
Idrijci. Pri vseh naštetih raziskavah smo našli nekaj 
novih vrst za floro slovenskega dela Julijskih Alp, 
npr. Trifolium patens, Leersia oryzoides, Rosa villo-
sa in Erodium cicutarium, prav tako nova nahajali-
šča nekaterih redkih ali zavarovanih vrst, npr. Carex 
frigida, C. brunnescens, Pedicularis hoermanniana, 
Typha shuttleworthii, Tozzia alpina, Orchis pallens 
idr. Popisali smo ruderalne rastlinske združbe ob že-
ležniški progi na postajah od Podbrda do Mosta na 
Soči in na teh postajah ugotovili pojavljanje precej-
šnjega števila toploljubnih ruderalnih vrst, npr. Ge-
ranium purpureum, Capsella rubella, Poa bulbosa, 
Arenaria leptoclados, Eragrostis minor idr. Na Voj-
skem (v povirju Gačnika) smo inventarizirali favno 
dnevnih metuljev in ugotovili prisotnost treh zavaro-
vanih oziroma ogroženih vrst: Parnassius mnemo-
syne, Melitaea diamina in Hypodryas maturna. Potr-
dili smo nahajališče evropskega pajka leta 2007, veli-
kega obrežnega volkca (Arctosa cinerea) ob Soči pri 
vasi Gabrje severno od Tolmina. Na izbranih pSCI 
območjih Natura 2000 v Posočju smo na naključno 
izbranih ploskvah velikosti 100 x 100 cm ugotavljali 
gostoto, populacijsko dinamiko in disperzijo vrste 
Vertigo angustior v odvisnosti od sestave tal in ra-
stlinskih združb. V pritokih rek Vipave in Mirne in v 
obeh rekah smo raziskovali prisotnost in distribucijo 
sladkovodne školjke Unio crassus. V Zadnji Trenti 
smo v spodnjih plasteh 150 cm visokega profila je-
zerske krede ugotovili pelod bora, smreke in lipe ter 
spore praprotnic, predvsem alpske drežice (Selagi-
nella selaginoides). Vrhnja plast profila vsebuje pre-
cej več peloda iglavcev – bora, smreke in tudi peloda 
listavcev. Zastopani so listavci normalne holocenske 

gozdne vegetacije: leska, hrast, lipa, brest, javor in 
celo bukev. Pod to plastjo, 20 cm pod površjem, je 
bil preperel kos lesa (smreka ali macesen), po radio-
karbonski analizi star 6820 ± 120 let (Z-1881 let pred 
sedanjostjo). Kaže, da je že tedaj obstajala tu klima-
ksna vegetacija Abieti-Fagetum. Na Banjšicah smo 
v zamočvirjeni kotanji blizu vasi Sveto izvrtali 70 
cm globok profil gline in šote. Preliminarna pelodna 
analiza kaže mlajšo holocensko vegetacijo.

Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s 
poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega streli-
šča na vojaškem poligonu Poček 
Vodja projekta: B. Pokorny (ERICo Velenje).
Sodelavci na Biološkem inštitutu: I. Zelnik, A. Čar-
ni, P. Košir, A. Marinšek, U. Šilc.
V okviru projekta bomo izdelali naravovarstveno 
oceno območij pehotnih strelišč. Projekt je v začetni 
fazi in do sedaj smo zbrali podatke o preučevanih 
območjih in poiskali podatke iz literature, ki se na-
našajo na to problematiko. 

Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih 
značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) 
na obrežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za 
njegovo ohranitev
Vodja projekta: G. Božič (Gozdarski inštitut Slove-
nije).
Sodelavci: A. Čarni, I. Dakskobler, P. Košir, A. Ma-
rinšek, U. Šilc, I. Zelnik.
Vzorčili smo sestoje, kjer dominira črni topol ob reki 
Savi in Muri. Nato smo material obdelali in določili, 
v katerih združbah se vrsta pojavlja.

Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v 
naravnih in ogroženih habitatih
Vodja: N. Krajc (Gozdarski inštitut Slovenije).
Sodelavci: A. Čarni, I. Dakskobler, P. Košir, A. Ma-
rinšek, U. Šilc, I. Zelnik.
Izdelali smo metodologijo za pregled rastišč izbranih 
redkih rastlin in oceno efektivne velikosti populacij 
za njihovo ohranjanje.

Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih ha-
bitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim 
ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko po-
membna območja, posebna varstvena območja, za-
varovana območja in naravne vrednote za območje 
spodnje Save (za območje od Krškega do državne 
meje oz. za vplivno območje predvidenih HE Breži-
ce in HE Mokrice) 
Vodja projekta na Biološkem inštitutu: V. Babij.
Sodelavci: A. Čarni, T. Čelik, B. Čušin, P. Košir, A. 
Marinšek, A. Seliškar, R. Slapnik, U. Šilc, B. Vreš, 
I. Zelnik.
Na območju predvidene hidroelektrarne med Krškim 
in Brežicami smo v prvi fazi projekta opravili inven-
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tarizacijo poznopoletnih in jesenskih rastlinskih vrst 
različnih habitatnih tipov.
Po standardnih metodah (Oekland, 1929) smo razi-
skovali malakofavno obrežnega dela Save med Kr-
škim in Brežicami. Na najznačilnejših mestih smo 
vzeli preko 30 talnih vzorcev. 

Kartiranje negozdnih habitatnih tipov za območje 
Kras – severni del
Vodja projekta: B. Čušin
Sodelavci: V. Babij, A. Čarni, I. Dakskobler, P. Košir, 
A. Marinšek, A. Seliškar, U. Šilc, B. Vreš, I. Zelnik, 
V. Žagar, P. Pehani, I. Sajko.
Habitatne tipe smo kartirali na območju, ki obsega 
večji del klasičnega Krasa, od Mirna do Sežane. S 
terenskim delom smo začeli v drugi polovici aprila 
2007. Kartirali smo na orto-foto posnetke, ki smo 
jih natisnili v merilu 1 : 4000. Metoda dela temelji 
na Tipologiji habitatnih tipov Slovenije (HTS 2004), 
ki smo jo nekoliko prilagodili svojevrstni kraški po-
krajini, zlasti pri kartiranju površin v zaraščanju. Po 
končanem terenskem delu smo delovne karte raču-
nalniško obdelali v programu ArcMap. Digitalizirali 
smo tako, da smo vsakemu poligonu pripisali inter-
no šifro habitata in po potrebi opombo. V zaključni 
fazi obdelave smo šifre pretvorili v veljavne oznake 
(kode po HTS 2004) in dopisali avtorje, ki so karti-
rali posamezna območja. Terensko delo smo končali 
septembra, računalniško obdelavo kart pa v novem-
bru. Končni izdelek projekta je karta habitatnih ti-
pov, ki je ena izmed osnovnih strokovnih podlag za 
sprejemanje odločitev pri prostorskem načrtovanju. 
Naročnik projekta je bilo Ministrstvo za okolje in 
prostor RS Slovenije.

Razvoj informacijskega sistema podatkovnih baz 
naravne nacionalne dediščine
Vodja projekta: D. Baričevič (Biotehniška fakulteta 
Univerze v Ljubljani). 
Sodelavca na Biološkem inštitutu: A. Seliškar, B. 
Vreš.
Na izbranih lokalitetah na Krasu smo v mesecih 
maju, juliju in septembru evidentirali nekaj novih 
lokalitet izbranih rastlinskih vrst rodov Thymus, Sa-
tureja, Artemisia idr. Po standardni srednjeevropski 
metodi (Braun-Blanquet 1964) smo naredili več fito-
cenoloških popisov in ugotovljali osnovne rastlinske 
združbe, ter po ustaljeni metodi forističnega popiso-
vanja naredili floristične popise. Terenske podatke 
(fitocenološke in floristične popise) smo vnesli v po-
datkovno bazo FloVegSi 2.0. Nabirali smo herbarij-
ski material; shranjen je v delovni zbirki ZRC. Rasti-
šča smo dokumentirali s fotografskimi posnetki. Za 
nadgradnjo informacijskega sistema smo dopolnili 
nabor sistemskih datotek in povezav na podatkov-
no bazo florističnih in vegetacijskih podatkov, ki so 
potrebne za integracijo z drugimi podatkovnimi viri 
(pedologija, ex-situ zbirka). Delno je bila že izvede-

na standardizacija in vsebinska dopolnitev relacijske 
podatkovne baze FloVegSi in povezava z aplikacija-
mi geografskega informacijskega sistema (GIS).

Trajnostno gospodarjenje z naravno in kulturno 
pokrajino / F.A.B.R.I.C.A.
Vodja projekta: O. Luthar.
Vodja projekta na Biološkem inštitutu: V. Babij.
Sodelavci: M. Culiberg, A. Čarni, T. Čelik, B. Čušin, 
I. Dakskobler, P. Košir, A. Marinšek, A. Pirnat, A. 
Seliškar, R. Slapnik, U. Šilc, B. Vreš, I. Zelnik.
Biološki inštitut je v okviru interdisciplinarnega pro-
jekta Fabrica obravnaval sklop Narava. 
Raziskovano območje (Kras v širšem smislu, vključ-
no s severnim gorskim obrobjem) smo obdelali po 
značilnih življenjskih prostorih kot so gozd, suha 
travišča, mokrotni travniki, kali in lokve, skalne raz-
poke, melišča in kamnite trate, kmetijska pokrajina 
z njivami, sadovnjaki, in vinogradi ter kraške jame. 
Cilj projekta je bil pripraviti rešitve za trajnostno rabo 
in sonaravno gospodarjenje za ohranjanje biotske pe-
strosti kraške pokrajine – njenih življenjskih prosto-
rov ter rastlinskih in živalskih vrst ob sobivanju člo-
veka. Pripravili smo jih z analizo naslednjih lastnosti 
vsakega od obravnavanih življenjskih prostorov: a) 
osnovne značilnosti in razširjenost v obravnavanem 
območju, b) značilne rastlinske združbe ter rastlin-
ske in živalske vrste, c) naravovarstvena problemati-
ka: pojavljanje življenjskega prostora v zavarovanih 
območjih (parkih) in območjih Natura, zavarovane 
vrste, ogrožene in evropsko pomembne Natura vrste, 
d) naravni in antropogeni dejavniki, ki vplivajo na 
spreminjanje, ohranjanje ali izginjanje življenjskega 
prostora. 

Razvoj medmrežne različice sistema beleženja in 
kartiranja gliv Slovenije: Boletus informaticus.
NET
Vodja projekta: D. Jurc (Gozdarski inštitut Sloveni-
je).
Sodelavca z Biološkega inštituta: V. Babij. A. Seli-
škar.
V okviru projekta razvijamo shemo biološkega in-
formacijskega sistema in standardov za vključevanje 
podatkov v mrežo GBIF – Global Biodiversity Infor-
mation Facility. 

Zapostavljeni spomin pokrajine – Prekmurska zgo-
dovina kot primer spregleda lokalne zgodovine v 
učnem načrtu osnovnih in srednjih šol
Vodja projekta: A. Vovko.
Sodelavka z Biološkega inštituta: V. Babij.
V okviru obravnave stereotipov Prekmurja smo pri-
pravili besedilo in slikovno gradivo za naslednje poj-
me: bujta repa, bučno olje, mrtvice, črna jelša, plav-
ček, poplavni gozd. 
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Filogenija pajkov iz družine Nephilidae kot test an-
tagonistične koevolucije spolov
Vodja podoktorskega projekta: I. Dakskobler.
Sodelavec: M. Kuntner.
EU 6. OP-Marie Curie International Reintegration 
Grant: (vodja: M. Kuntner).
ARRS podoktorski projekt 2005-2007: (vodja: I. 
Dakskobler; izvajalec: M. Kuntner).
Publikacije iz projekta so bile leta 2007 objavljene v 
revijah Systematic Biology, Systematic Entomology 
ter Cladistics. M. Kuntner je s sodelavcema Simono 
Kralj Fišer in Matjažem Gregoričem opravil večme-
sečno terensko delo v Jugovzhodni Aziji. Razisko-
vali smo spolno vedenje in ekologijo vrst Herennia 
multipuncta, H. etruscilla, Nephilengys malabaren-
sis, Nephila pilipes, N. antipodiana ter našli nekaj 
novih vrst pajkov, npr. iz rodu Theridion. Material 
je v DNK in morfološki obdelavi. V partnerskem 
laboratoriju v sodelovanju z dr. P. Trontljem poteka 
DNK izolacija, PCR ter sekvenciranje, končne ana-
lize ter končne publikacije iz projekta pripravljamo s 
partnerji v Barceloni (dr. M. Arnedo) in Hamburgu 
(dr. J. Schneider).

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev 
Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lu-
canus cervus, Morinus funereus in Rosalia alpina.
Vodja projekta: A. Vrezec (Nacionalni inštitut za bi-
ologijo, Ljubljana).
Vodja projekta na Biološkem inštitutu: A. Pirnat.
Namen projektne naloge je bil razviti in nastaviti 
prvo snemanje monitoringa hroščev v Sloveniji na 
primeru treh izbranih varstveno pomembnih vrst: 
močvirskega krešiča (Carabus variolosus), drobno-
vratnika (Leptodirus hochenwartii) in rogača (Luca-
nus cervus). Poleg tega smo pripravili tudi teoretične 
osnove nastavitve monitoringa za bukovega (Mori-
nus funereus) in alpskega kozlička (Rosalia alpina).

Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih cilj-
nih vrst hroščev vključno z dopolnitvijo predloga 
območij za vključitev v omrežje NATURA 2000.
Vodja projekta: A. Vrezec (Nacionalni inštitut za bi-
ologijo, Ljubljana).
Vodja projekta na Biološkem inštitutu: A. Pirnat.
Pričujoča projektna naloga se loteva štirih slabše 
poznanih varstveno pomembnih vrst hroščev v Slo-
veniji. Osmoderma eremita, Limoniscus violaceus in 
Cerambyx cerdo so saproksilne vrste, vezane na ži-
vljenje v odmrlem ali odmirajočem lesu dreves. Če-
trta obravnavana vrsta hrošča je kozak Graphoderus 
bilineatus, ki je plenilska vodna vrsta, vezana na da-
nes redke in tudi zato zelo ogrožene vodne habitate. 
V projektni nalogi bomo skušali za vse obravnavane 
vrste, poleg teh pa še za bukovega (Morinus funere-
us) in alpskega kozlička (Rosalia alpina), pripraviti 
osnove za vzpostavitev monitoringa. Namen naloge 
je tudi dopolnitev obstoječih kart razširjenosti vrst 

z novejšimi in tekom te študije zbranimi podatki ter 
dopolnitev strokovnih podlag za omrežje Natura 
2000.

Fitocenološke značilnosti gozdnih sestojev v Rebri 
nad Vinjami.
Naročnik: Občina Dol pri Ljubljani.
Sodelavec: I. Dakskobler.
Fitocenološko smo preučili gozdne sestoje v Rebri 
nad Vinjami, kjer uspeva divja vinska trta (Vitis 
vinifera subsp. sylvestris) in njihovo vrstno sestavo 
predstavili v tabeli z 12 popisi. Večino preučenih se-
stojev začasno uvrščamo v sintakson Asperulo-Car-
pinetum ostryetosum carpinifoliae prov., en popis 
smo uvrstili v asociacijo Lathyro-Quercetum petra-
eae in en popis v asociacijo Hacquetio-Fraxinetum 
excelsioris. 

Pomen intraspecifične vedenjske plastičnosti za 
sistematiko živalskih skupin
Mlada raziskovalka: S. Kralj Fišer.
Mentor: M. Kuntner.
S. Kralj Fišer je v reviji Hormones and Behavior 
objavila izvirni znanstveni članek »Individualities 
in a flock of free-roaming greylag geese: behavioral 
and physiological consistency over time and across 
situations”. Članek “Personality dimensions and hor-
monal correlates in free-roaming greylag geese” je 
v recenziji pri reviji Behavioural Processes. Članka 
“Biphasic cardiovascular and behavioural response 
to experimentally elevated glucocorticosteroid levels 
in free-ranging greylag geese” in “Mating strategies 
in nephilid spiders” sta v pripravi. V reviji Proteus 
je objavila strokovni članek “Sintetične snovi lahko 
motijo delovanje endokrinega sistema: saj ni res, pa 
je”. Sodelovala je pri izolaciji in pomnoževanju DNK 
za molekularno filogenijo pajkov družine Nephilidae. 
Med raziskovalnem delom v Singapurju je sodelova-
la pri vzorčenju pajkov in testiranju antagonistične 
koevolucije spolov pri pajkih družine Nephilidae ter 
pri merjenju parametrov za študijo plastičnosti arhi-
tekture mreže pajkov vrste Herennia multipuncta in 
Nephilengys malabarensis. 

"Inbreeding" in evolucijske slepe ulice: od popu-
lacijskih procesov do makroevolucijskih vzorcev 
(ARRS podoktorski projekt 2007–2009).
Vodja: I. Agnarsson.
V prvih mesecih projekta smo zasnovali raziskavo, 
načrtovali terensko delo na otokih Indijskega ocea-
na ter vzpostavili stike z brazilskimi kolegi, ki bodo 
sodelovali pri raziskavi ter priskrbeli del potrebnega 
biološkega materiala. V recenzijo sta bila oddana dva 
znanstvena članka.
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razisKovalno delo v oKviru 
mednarodniH ProjeKtov

Analiza sukcesije in strukturnih sprememb med 
obnovo vegetacije na rastišču gozdov vrste Pinus 
brutia po požaru
Vodja projekta: A. Čarni (Slovenija), A. Kavagacy 
(Turčija).
Sodelavci: P. Košir, A. Marinšek, U. Šilc, I. Zelnik.
Raziskali smo različno stara požarišča na južnem 
delu Anatolije v Turčiji, kjer smo vzorčili različno 
stare stadije na rastiščih brucijskega bora. Ugotovili 
smo, da je posebnost razvoja gozdov na požariščih 
ta, da tu poteka t.i. avtosukcesija, kar pomeni, da so 
vse vrste, ki se pojavljajo v razvoju vegetacije, priso-
tne v vseh stadijih obnove vegetacije na tem obmo-
čju. Pionirske rastline, ki se pojavljajo v zgodnjih po-
požarnih stadijih, najdemo v tleh v semenski banki, 
kjer čakajo na ugodne razmere oz. požar z visokimi 
temperaturami celo pospeši njihovo klitje, potem pa 
so manj pogoste v bolj razvitih stadijih gozda. Do-
ločene vrste pa se obnovijo vegetativno iz poganj-
kov. Obnovitev vegetacije poteka iz skupine vrst, 
ki so prisotne v ekosistemu ves čas, in prihaja le do 
sprememb pokrovnosti vrst in strukture rastlinskih 
združb.

Enoletne rastlinske vrste na pašnikih na prehodu 
med evrosibirsko-severnoameriško in mediteran-
sko regijo
Vodji projekta: A. Čarni (Slovenija), V. Matevski 
(Makedonija).
Sodelavec: M. Kostadinovski.
V drugem letu smo vzorčili enoletna termofilna tra-
višča, ki se razvijejo med grmički vrste Cistus inca-
nus agg. in v njih dominira Poa bulbosa. Ugotovili 
smo dva tipa takšnih rastišč, za katere sta značilni 
dve vrsti, Romulea bulbocoldium in R. linaresi. Prvo 
smo našli predvsem v severnih predelih, medtem ko 
se vrsta R. linaresi pojavlja južneje.

Biodiverziteta plevelne flore in vegetacije in spre-
membe agroekosistema (SLO-SČG)
Vodja projekta: U. Šilc (Slovenija), S. Vrbničanin 
(Srbija).
Sodelavci: A. Ačić, D. Božić, A. Čarni, Z. Dajić Ste-
vanović.
Projekt je v zaključni fazi in rezultate smo poslali v 
objavo. Popise plevelne vegetacije Balkana bomo še 
georeferencirali za nadaljnje analize. 

Primerjava brezovih gozdov in njihove sindinamike 
v Sloveniji in na Hrvaškem (SLO-HR)
Vodja projekta: P. Košir (Slovenija), Ž. Škvorc (Hr-
vaška).
Sodelavci: A. Čarni, A. Marinšek, U. Šilc, I. Zelnik, 
J. Franjić, A. Seletković.

Razvijali smo metodologijo raziskav sukcesij in na-
redili primerjalno analizo sukcesij brezovih gozdov 
v Sloveniji in na Hrvaškem.

Botanično ovrednotenje otoške skupine Susak - 
Unije - Velike in Male Srakane s poudarkom na 
otoku Susak ter priprava predloga za vzspostavitev 
zaščitenih območij
Vodja projekta: Ž. Modrić (Prirodoslovni muzej Ri-
jeka). 
Sodelavca: V. Babij, B. Vreš.
Namen projekta je inventarizacija vrst in habitatnih 
tipov otoka Suska s poudarkom na naravovarstve-
nih vsebinah. V vegetacijski sezoni smo opravili 
pet večdnevnih terenskih ekskurzij, inventarizirali 
floro, opravili več fitocenoloških popisov in zbrali 
herbarijski material. Zbrano gradivo je v fazi labora-
torijske obdelave, vnosa podatkov v bazo in analize 
rezultatov.

Biodiverziteta, sistematika in evolucija pajkov mre-
žarjev (SLO–ZDA)
Vodja projekta: M. Kuntner (Slovenija), J. A. Cod-
dington (ZDA).
Opravili smo dva obiska v ZDA in enega ameriške-
ga kolega pri nas. Objavili smo revizijo pajkov rodu 
Nephilengys ter članek o filogeniji pajkov družine 
Nephilidae. V recenziji sta članek o spolni evoluciji 
pajkov družine Nephilidae ter članek o biodiverziteti 
pajkov Gvajane, v pripravi imamo monografijo o sis-
tematiki družine Deinopidae.

Prostorsko in časovno širjenje - filogenija in ra-
zvojna geografija družine Ellobiidae (Gastropoda, 
Pulmonata)
Vodja: A. Klussmann-Kolb.
Sodelavec na Biološkem inštitutu: R. Slapnik. 
V okviru priprave prijave projekta smo zbirali litera-
turne podatke o biodiverziteti in sistematiki troglobi-
ontskih polžev iz rodu Zospeum in v izbranih jamah 
nabrali referenčni material za genetske raziskave. 

Genetska raznovrstnost in razvojna geografija iz-
branih alpskih kopnih polžev: Raziskave glacialnih 
refugijev
Vodja: E. Haring. 
Sodelavec na Biološkem inštitutu: R. Slapnik. 
Osredotočili smo se na zbiranje literaturnih podat-
kov in podatkov iz malakoloških zbirk o biodiverzi-
teti in sistematiki alpskih vrst polžev iz rodu Orcula 
in Trichia v Sloveniji in na nabiranje referenčnega 
materiala za genetske raziskave. 

Rdeča knjiga podzemne favne Hrvaške 
Vodja: R. Ozmec.
Sodelavec na Biološkem inštitutu: R. Slapnik. 
Izdelali smo seznam ogroženih stigobiontskih vrst 
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polžev na Hrvaškem in podali stopnje ogroženosti in 
mere zaščite.

Evropske metode monitoringa in nadzora za vrste 
in habitatne tipe, ki so v interesu Evropske Unije 
(EuMon). (6. okvirni program)
Vodja projekta: D. S. Schmeller (UFZ, Leipzig).
Sodelavci na Biološkem inštitutu: V. Babij, T. Čelik, 
A. Seliškar (koordinator delovnega sklopa 3 – Ha-
bitati).
Namen projekta je izdelati pregleda metod monito-
ringa vrst in habitatnih tipov v Evropi, primerjava 
učinkovitosti in uvajanje novih metod za spremlja-
nje omrežja NATURA 2000 in doseganje cilja za 
zmanjšanje upadanja biodiverzitete do leta 2010. V 
tretjem letu smo sodelovali v sklopu integracija raz-
ličnih shem monitoringa in pripravljali prispevke 
za objavo. Udeležili smo se delavnice v Debrecenu 
(Madžarska), kjer smo poročali o delu in sodelovali 
pri pripravi strokovnih izhodišč in načrtov za zadnje 
obdobje trajanja projekta. 

Spremljanje in tehnična podpora projektov progra-
ma LIFE (ASTRALE) 
Vodja skupine: J. Oszlanyi (ASTRALE-ILE. Brati-
slava).
Sodelavec na Biološkem inštitutu: A. Seliškar. 
Za potrebe Evropske komisije smo spremljali izva-
janje sedmih slovenskih projektov LIFE – narava 
ter nudili tehnično in strokovno pomoč pri njihovi 
izvedbi. Skladno s standardiziranimi normativi smo 
opravili revizijo projektnih poročil, tiskanih gradiv 
in druge dokumentacije ter organizirali razgovo-
re, terenske oglede in svetovanja. V Bruslju smo se 
udeležili delavnice, kjer smo predlagali učinkovitejši 
način ocenjevanja projektov LIFE in rednega letnega 
sestanka skupine ASTRALE. 

drugo delo in dejavnosti

Sodelavci inštituta so v letu 2007 opravljali še nasle-
dnje dejavnosti:

i. agnarsson•  je član uredniškega odbora revije 
Hacquetia;
v. babij•  je članica uredniškega odbora revije Ha-
cquetia;
 M. Culiberg•  je članica uredniškega odbora revije 
Hacqueti; 
a. čarni•  je član uredniški odborov revij Hacque-
tia, Hladnikia, Biologia (Bratislava), Biologia 
Macedonica, Drypis, Fitosociologia, Acta Bota-
nica Croatica; sodeloval je v znanstvenem odbo-
ru 31th International symposium on vegetation in 
SE Europe. Priština, 4.–6. 7., in v znanstvenem 
odboru simpozija Prirodne i društvene vrijedno-
sti ekosistema Dinarida posvećen životu i djelu 

profesora dr. Radomira Lakušića (1933–2005) 
Berane, Andrijevica, Plav, 25.–27. 5.;
t. čelik•  je članica uredniškega odbora revije 
Acrocephalus;
i. dakskobler•  je član uredniškega odbora revij 
Hacquetia in Hladnikia;
M. Kuntner•  je član uredniškega odbora revije 
Hacquetia;
u. Šilc•  je glavni urednik revije Hacquetia;
b. vreš•  je tehnični urednik in član uredniškega 
odbora revije Acta Biologica Slovenica; 
a. seliškar•  je član uredniškega odbora revije 
Proteus.
M. Culiberg•  je sodelovala pri razstavi Skrivno-
sti gozda v Prirodoslovnem muzeju Slovenije s 
prispevkom Gozdovi v Sloveniji po ledeni dobi in 
pri razstavi Našli smo zaklad v Narodnem muzeju 
Slovenije s prispevkom Analize rastlinskih ostan-
kov.
R. slapnik•  je sodeloval na Delavnici o komuni-
ciranju vrst in habitatnih tipov, ki ga je pripravilo 
Ministrstvo za okolje in prostor 14. 6.. Sodeloval 
je tudi pri pripravi in pregledu poročil Evropski 
komisiji o kopenskih in sladkovodnih vrstah meh-
kužcev Natura 2000 v Sloveniji ter pri Predstavi-
tvi poročila o izvajanju Direktive o habitatih na 
Ministrstvu za okolje in prostor, 25. 10.. Recenzi-
ral je pet vlog, ki so prispele na Javni razpis za (so)
financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine 
v letu 2007.

KnjiŽniCa in doKumentaCija

V letu 2007 se je knjižni fond povečal za 884 enot. 
(689 enot periodike, 106 knjig, 89 separatov). Vzpo-
stavljenih je bilo 34 zamenjav za revijo Hacquetia.

PuBliKaCije inštituta

Hacquetia 6/1, 6/2: Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 1–106, 111–217 str.

znanstveni sestanKi

andrej seliškar, branko vreš
Mednarodna botanična ekskurzija po Sloveniji • 
(organizacija in vodenje ekskurzije za skupino 
botanikov z Univerze Bilbao, Španija), Slovenija, 
22.–29. 7.
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oBisKi na inštitutu

Željka Modrić, Prirodoslovni muzej Rijeka, her-• 
barijsko delo: 21. 5.
Doc. dr. Boštjan Surina, Institute of Botany and • 
Botanical Garden, University Vienna, Avstrija, 
herbarijsko delo: 21. 5.
Dr. Ingi Agnarsson, University of Akron, ZDA, • 
1.–8. 10., priprava na podoktorski project ARRS.
Dr. Jonathan Coddington, Smithsonian Institution, • 
ZDA, 14.–20. 11., bilateralni projekt, vabljeno 
predavanje.
Prof. dr. Vlado Matevski, prof. dr. Mitko • 
Kostadinovski, Prirodoslovno-matematički fa-
kultet Skopje, obdelava rastlinskega materiala, 
20.–31. 8.
Ali Kavgaci, Saime Basaran, Mehmet Ali • 
Basaran, obdelava podatkov o požariščih gozdov 
Pinus brutia, 4.–11. 10.
Daniel Krstonosić, raziskave sukcesij, 15.–17. 10.• 
Adrienne Jochum, Carmen Zinßmeister, • 
Department of Phylogeny and Systematics, 
Institute for Ecology, Evolution and Diversity, 
Frankfurt am Main, študijski obisk, terenske raz-
iskave, 2.–4. 10.
Dr. Davorin Medaković; Institut “Ruđer • 
Bošković” Zavod za istraživanje mora Rovinj, 
Rovinj, Hrvaška, študijski obisk, 20. 6.

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

ingi agnarsson
Sociality in spiders – the good, the bad, and the • 
ugly. University of Puerto Rico (ZDA). Vabljeno 
predavanje.
Sociality in spiders – the good, the bad, and the • 
ugly. Naturalis Museum, Leiden (Nizozemska). 
Vabljeno predavanje.
Social spiders – repeated origins of an evoluti-• 
onary dead-end. Ohio State University (ZDA).
Vabljeno predavanje.

andraž čarni
Weed vegetation of Southeastern Europe–• 
classification of large database. Skupaj z U. Šilc, 
S. Vrbničanin, D. Božić, Z. Dajić Stevanović, 
XII simpozijum sa savetovanjem o zaštiti bilja sa 
međunarodnim učešćem, Zlatibor, Srbija, 26.–30. 
11.
Forest vegetation along the Mura River in • 
Slovenia. Skupaj z A. Marinšek, P. Košir, U. Šilc, 
I. Zelnik. 2. hrvatski botanički kongres s međuna-
rodnim sudjelovanjem, Zagreb, Hrvaška, 20.–22. 
9.

Thermophilous deciduous forests in Southeastern • 
Europe. Skupaj z B. Karadžić, P. Košir, V. 
Matevski, S. Redžić, Ž. Škvorc. 2. hrvatski bo-
tanički kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 
Zagreb, Hrvaška, 20.–22. 9.
Sveza Quercion petraeae-cerris Lakušić et • 
Jovanović u sistemu termofilnih listopadnih šuma 
Balkanskog poluostrva. Skupaj s P. Košir, I. 
Zelnik. Međunarodni naučni skup Prirodne i dru-
štvene vrijednosti ekosistema Dinarida, Berane, 
Andrijevica, Plav, Črna Gora. 25.–27. 5.
Forest vegetation along the Mura-river in NE • 
Slovenia. Skupaj z A. Marinšek, P. Košir, I. 
Zelnik, U. Šilc. Symposium on Vegetation in SE 
Europe, Eastern Alpine and Dinaric Society for 
Vegetation Ecology, Priština, Kosovo, 4.–6. 7.
Birch forests – from cultural to woodland lan-• 
dscape. Skupaj z A. Marinšek, U. Šilc, P. Košir, 
I. Zelnik. Woodland cultures in time and spa-
ce: tales from the past, messages for the future, 
International Conference on forest and woodland 
history, Thessaloniki, Greece, 3.–7. 9.
Gozdna vegetacija Pomurja na vegetacijski karti. • 
Skupaj s P. Košir, A. Marinšek, L. Marinček, U. 
Šilc, I. Zelnik. Pomurska akademska avtocesta, 5. 
Znanstvena konferenca PAZU, Murska Sobota, 
30. 11.–1. 12.
Flora, habitats and impact of military activities on • 
vegetation on military training camp Krivolak in 
Macedonia. Skupaj z M. Kostadinovski, P. Košir, 
V. Matevski, U. Šilc, I. Zelnik. NATO Workshop, 
Skopje 12. 9.–15. 9.
The changes in vegetation cover in the abandoned • 
landscape in SE Slovenia. Skupaj s P. Košir, A. 
Marinšek, I. Zelnik, U. Šilc, European Vegetation 
Survey Workshop, Rim, 22.–27. 3.
Morphological, chorological and ecological pla-• 
sticity of Cistus incanus in the southern Balkans. 
Skupaj z V. Matevski, U. Šilc, 43 Congresso del-
la Societa Italiana di scienza della vegetatione, 
Ancona, 25. 6.–26. 5.

boško čušin
Negozdna vegetacija ob vodotokih v zahodni • 
Sloveniji. Predavanje na kongresu Flora južne 
Srbije in sosednjih območij, Prirodno-matematički 
fakultet Niš, Srbija, 1.–3. 9.
Kar pocukajte jih za rokav! KRAS: znanstveniki • 
bodo popisovali floro in vegetacijo. Intervju za 
revijo Goriška, 11. 4., leto 6, št. 4, str. 5.

igor dakskobler
Predstavitev akademskega slikarja in botani-• 
ka Rafaela Terpina. Knjižnica Cirila Kosmača, 
Tolmin, 11. 4.
Predstavitev botanika prof. dr. Toneta Wraberja.•  
Botanični večer, Osnovna šola Otlica, 19. 10.

Poro_07_06.indd   181 18.6.2008   11:44:49



BIOLOŠKI INŠTITUT JOVANA HADŽIJA

182

Petra Košir
Forest vegetation along the Mura River in • 
Slovenia. Skupaj z A. Čarni, A. Marinšek, U. Šilc, 
I. Zelnik, 2. hrvatski botanički kongres s međuna-
rodnim sudjelovanjem, Zagreb, Hrvaška, 20.–22. 
9.
Thermophilous deciduous forests in Southeastern • 
Europe. Skupaj z B. Karadžić, A. Čarni, V. 
Matevski, S. Redžić, Ž. Škvorc, 2. hrvatski bo-
tanički kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 
Zagreb, Hrvaška, 20.–22. 9.
Sveza Quercion petraeae-cerris Lakušić et • 
Jovanović u sistemu termofilnih listopadnih šuma 
Balkanskog poluostrva. Skupaj z A. Čarni, I. 
Zelnik, Međunarodni naučni skup Prirodne i dru-
štvene vrijednosti ekosistema Dinarida, Berane, 
Andrijevica, Plav, Črna Gora. 25. –27. 5.
Forest vegetation along the Mura-river in NE • 
Slovenia. Skupaj z A. Čarni, A. Marinšek, I. 
Zelnik, U. Šilc. Symposium on Vegetation in SE 
Europe, Eastern Alpine and Dinaric Society for 
Vegetation Ecology, Priština, Kosovo, 4.–6. 7.
Birch forests – from cultural to woodland lan-• 
dscape. Skupaj z A. Čarni, A. Marinšek, U. Šilc, 
I. Zelnik, Woodland cultures in time and spa-
ce: tales from the past, messages for the future, 
International Conference on forest and woodland 
history, Thessaloniki, Greece, 3.–7. 9.
Gozdna vegetacija Pomurja na vegetacijski karti. • 
Skupaj z A. Čarni, A. Marinšek, L. Marinček, U. 
Šilc, I. Zelnik, Pomurska akademska avtocesta, 5. 
Znanstvena konferenca PAZU, Murska Sobota, 
30. 11.–1. 12.
Flora, habitats and impact of military activities • 
on vegetation on military training camp Krivolak 
in Macedonia. Skupaj z M. Kostadinovski, A. 
Čarni, V. Matevski, U. Šilc, I. Zelnik, NATO 
Workshop, Skopje, 12. 9.–15. 9.

Matjaž Kuntner
Evolutionary arms race: phylogenetics and • 
sexual biology of nephilid spiders. Univerza v 
Novi Gorici, School of Environmental Sciences, 
Gorizia (Italija), 18. 1..Vabljeno predavanje.
Sexually antagonistic coevolution in nephilid spi-• 
ders. National University of Singapore (Singapur).
Vabljeno predavanje.
Genital evolution and mating strategies in • 
nephilid spiders. 17th International Congress of 
Arachnology, Sao Pedro (Brazilija).
Nephilid spider phylogeny provides the evidence • 
for sexually antagonistic coevolution. Evolution 
meeting, Christchurch (Nova Zelandija). 
Sexually antagonistic coevolution in nephilid spi-• 
ders and the importance of taxonomy addressing 
evolutionary questions. National Parks, Singapore 
(Singapur). Vabljeno predavanje.
What expertise will we need• ? EDIT Future 

Scoping Work Group Workshop, Oxford (Velika 
Britanija), 3.–4. 12..Vabljeno predavanje. 

aleksander Marinšek
Forest vegetation along the Mura River in • 
Slovenia. Skupaj z U. Šilc, A. Čarni, P. Košir, I. 
Zelnik, 2. hrvatski botanički kongres s međuna-
rodnim sudjelovanjem, Zagreb, Hrvaška, 20.–22. 
9.
Forest vegetation along the Mura-river in NE • 
Slovenia. Skupaj z U. Šilc, A. Čarni, P. Košir, I. 
Zelnik, Symposium on Vegetation in SE Europe, 
Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation 
Ecology, Priština, Kosovo, 4.–6. 7.
Birch forests – from cultural to woodland lan-• 
dscape. Skupaj z U. Šilc, A. Čarni, P. Košir, 
I. Zelnik, Woodland cultures in time and spa-
ce: tales from the past, messages for the future, 
International Conference on forest and woodland 
history, Thessaloniki, Greece, 3.–7. 9.
Gozdna vegetacija Pomurja na vegetacijski karti.•  
Skupaj z U. Šilc, A. Čarni, P. Košir, L. Marinček, 
I. Zelnik, Pomurska akademska avtocesta, 5. 
Znanstvena konferenca PAZU, Murska Sobota, 
30. 11.–1. 12.

andrej seliškar
Poenostavitev postopkov ocenjevanja LIFE pro-• 
jektov. Delavnica ASTRALE, Bruselj, 8. 2.
Pregled monitoringov habitatov• . Mednarodna 
delavnica evropskega projekta EuMon, Debrecen 
(Madžarska), 17.–22. 4.
Poročilo o ocenjevanju projektov LIFE• . Letni se-
stanek projekta ASTRALE, Bruselj, 3. 10.
Vloga zunanjih ocenjevalcev projektov LIFE• . 
Delavnica: Priprava projektov iz programa LIFE+, 
Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, 9. 10.

Rajko slapnik 
Polži na območju Trbojskega jezera• . Izobraževanja 
informatorjev za interpretacijo narave na 
Trbojskem jezeru. Center za trajnostni razvoj po-
deželja Kranj, razvojni zavod Projekt: Interreg 
IIIA, ''Doživetja narave ob jezeru'' 14. 4.
Endemic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) in • 
hypogean habitats in Slovenia. World Congress of 
Malacology, Antwerp, Belgium, 15.–20. 7.

urban Šilc
Formalizovana klasifikacija korovske vegetaci-• 
je Slovenije. Međunarodni naučni skup Prirodne 
i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida, 
Berane, Andrijevica, Plav, Črna Gora, 25.–27. 5.
Weed vegetation of Southeastern Europe–• 
classification of large database. Skupaj s 
S. Vrbničanin, D. Božić, A. Čarni, Z. Dajić 
Stevanović, XII simpozijum sa savetovanjem o 
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zaštiti bilja sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 
Srbija, 26.–30. 11.
Forest vegetation along the Mura River in • 
Slovenia. Skupaj z A. Marinšek, A. Čarni, P. 
Košir, I. Zelnik, 2. hrvatski botanički kongres s 
međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, Hrvaška, 
20.–22. 9.
Forest vegetation along the Mura-river in NE • 
Slovenia. Skupaj z A. Marinšek, A. Čarni, P. 
Košir, I. Zelnik, Symposium on Vegetation in SE 
Europe, Eastern Alpine and Dinaric Society for 
Vegetation Ecology, Priština, Kosovo, 4.–6. 7.
Birch forests - from cultural to woodland lan-• 
dscape. Skupaj z A. Marinšek, A. Čarni, P. Košir, 
I. Zelnik, Woodland cultures in time and spa-
ce: tales from the past, messages for the future, 
International Conference on forest and woodland 
history, Thessaloniki, Greece, 3.–7. 9.
Gozdna vegetacija Pomurja na vegetacijski kar-• 
ti. Skupaj z A. Marinšek, A. Čarni, P. Košir, L. 
Marinček, I. Zelnik, Pomurska akademska avto-
cesta, 5. Znanstvena konferenca PAZU, Murska 
Sobota, 30. 11.–1. 12.

igor zelnik
Forest vegetation along the Mura River in • 
Slovenia. Skupaj z A. Marinšek, A. Čarni, P. 
Košir, U. Šilc, 2. hrvatski botanički kongres s 
međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, Hrvaška, 
20.–22. 9.
Forest vegetation along the Mura-river in NE • 
Slovenia. Skupaj z A. Marinšek, A. Čarni, P. 
Košir, U. Šilc, Symposium on Vegetation in SE 
Europe, Eastern Alpine and Dinaric Society for 
Vegetation Ecology, Priština, Kosovo, 4.–6. 7.
Birch forests - from cultural to woodland lan-• 
dscape. Skupaj z A. Marinšek, A. Čarni, P. Košir, 
U. Šilc, Woodland cultures in time and spa-
ce: tales from the past, messages for the future, 
International Conference on forest and woodland 
history, Thessaloniki, Greece, 3.–7. 9.
Gozdna vegetacija Pomurja na vegetacijski kar-• 
ti. Skupaj z A. Marinšek, A. Čarni, P. Košir, L. 
Marinček, U. Šilc, Pomurska akademska avto-
cesta, 5. Znanstvena konferenca PAZU, Murska 
Sobota, 30. 11.–1. 12.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

ingi agnarsson
University of Akron, ZDA, oktober – december: • 
študijski dopust.

valerija babij
Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka, Hrvaška, • 

26. 3.: študijski obisk in organizacijski sestanek 
v okviru sodelovanja pri projektu Botanička valo-
rizacija otoka Suska.
Debrecen – Madžarska, 17.–22. 4.: delavnica – • 
projekt EuMon – 6. okvirni program EU 
floristično kartiranje otoka Suska: terensko delo.• 

andraž čarni
Flora, vegetacija in habitati na vojaškem poligonu • 
Krivolak v Makedoniji: terensko delo, 27. 5.–7. 6.
Vegetacija požarišč gozdov • Pinus brutia v An-
talyi, Turčija, 18.–25. 4., terensko delo.
Vegetacija požarišč gozdov • Pinus halepensis v 
Dalmaciji, Hrvaška: 9. –10. 10., terensko delo.
Enoletne rastlinske vrste na pašnikih v Makedo-• 
niji 4.–11. 3., 8.–17. 5., 10.–19. 7., terensko delo.

tatjana čelik
Otok Pag, zaledje Severne Dalmacije, Hrvaška, • 
28. 4.–5. 5.: raziskave vrste Proterebia afra.
Marais de Lavours, Ensemble Lac du Bourget-• 
Chautagne-Rhone, Villar d' Arène, Francija, 31. 
7.–5. 8.: favnistične raziskave dnevnih metuljev 
v območjih Rhône-Alpes in Hautes-Alpes, ogled 
habitatov vrste Coenonympha oedippus v Natura 
2000 območjih. 

Petra Košir
Flora, vegetacija in habitati na vojaškem poligonu • 
Krivolak v Makedoniji 27. 5.–7. 6. terensko delo.
Vegetacija požarišč gozdov • Pinus brutia v An-
talyi, Turčija 18.–25. 4. terensko delo.
Obisk na inštitutu: Jasnica Medak, Šumarski in-• 
stitut Jastrebarsko, Hrvaška.
Obisk na inštitutu: doc. Dr. Simona Casavecchia, • 
Department of Agricultural and Environmental 
Biotechnologies, University of Ancona, Italy.

Matjaž Kuntner
Singapur, Malezija, Nova Zelandija, Indonezija, • 
april–julij: terensko delo.
Smithsonian Institution, Washington, DC, ZDA, • 
marec, december: sistematika pajkov deinopidov, 
študijski obisk.

aleksander Marinšek
Vegetacija požarišč gozdov • Pinus brutia v An-
talyi, Turčija, 18.–25. 4.: terensko delo.

simona Kralj Fišer
National University of Singapore, 20. 4.–16. 5.: • 
terensko delo.

andrej seliškar 
Debrecen – Madžarska, 17.–22. 4.: delavnica – • 
projekt EuMon – 6. okvirni program EU. 
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Rajko slapnik 
Exkursionsworkshop Alpine Landschnecken • 
2007 Johnsbach, Steiermark, Austria, 3.–7. 7.
Ekskurzije in delavnica v okviru projekta Genetic • 
diversity and phylogeography of selected Alpine 
land snails: In the search for glacial refugia Ste-
iermark, Austria, 3.–7. 7.
Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatsko biospele-• 
ološko društvo Zagreb, Hrvaška, študijski obisk, 
22. 11.

urban Šilc
Flora, vegetacija in habitati na vojaškem poligonu • 
Krivolak v Makedoniji 27. 5.–7. 6., terensko delo.
Vegetacija požarišč gozdov • Pinus brutia v An-
talyi, Turčija 18.–25. 4., terensko delo.
Vegetacija požarišč gozdov • Pinus halepensis v 
srednji Dalmaciji 9.–10. 10., ogled terena.

branko vreš
Prirodoslovni muzej Rijeka, Rijeka, Hrvaška, • 
26. 3.: študijski obisk in organizacijski sestanek 
v okviru sodelovanja pri projektu Botanička valo-
rizacija otoka Suska.
floristično kartiranje otoka Suska: terensko delo.• 
Internationale-CLUSIUS Forschunggesellschaft, • 
Güssing, Austrija, 22. 9.: sestanek in predavanje.

igor zelnik
Flora, vegetacija in habitati na vojaškem poligonu • 
Krivolak v Makedoniji 27. 5.–7. 6., terensko delo.

PedagošKo delo

tatjana čelik, simona Kralj Fišer, olga Kardoš
Izvajanje programa “• Barjanski svet metuljev in 
pajkov” v okviru Raziskovalnih igralnic ZRC, 17. 
7.

andraž čarni
Vegetacija gozdnih robov• . Predavanje na podi-
plomskem študiju. Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko, Univerza v Mariboru, 22. 2.
Botanika• . Predavanja, vaje in terensko delo v 
okviru programa Vinogradništvo in vinarstvo, 
Univerza v Novi Gorici.

andrej seliškar, branko vreš
Seminar za učitelje biologije Botanika pri nara-• 
voslovju in biologiji: Metode florističnih in vege-
tacijskih raziskav. (organizatorja: Zavod RS za 
šolstvo in Osnovna šola Pod goro Slovenske Ko-
njice) Slovenske Konjice, 25.–26. 5.

andrej seliškar
Član komisije za pripravo in izvedbo državnega • 
tekmovanja iz biologije za učence osnovnih šol.

mentorstvo

andraž čarni je sodeloval v komisijah za oceno in 
zagovor magisterskega dela: J. Avsec in J. Brecl 
(Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Uni-
verza v Mariboru) in je bil somentor diplomantki 
N. Juvan (Biotehniška fakulteta, Univerza v Lju-
bljani).

tatjana čelik je bila somentorica in članica komi-
sije za oceno in zagovor (20. 9.) diplomskega dela 
A. Špiljar (Univerza v Mariboru, Fakulteta za na-
ravoslovje in matematiko).

Matjaž Kuntner je bil mentor podoktorskemu razi-
skovalcu dr. I. Agnarssonu, doktorandki S. Kralj 
Fišer ter diplomantu M. Gregoriču.

aljoša Pirnat je bila mentorica diplomantki M. Ma-
rinček.

Metka Culiberg je bila somentorica diplomantu I. 
Paušiču (Univerza v Mariboru, Fakulteta za nara-
voslovje in matematiko).

Rajko slapnik je mentor magistrandki V. Štamol 
(Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Hrva-
ška).
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Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

Spletna stran: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=insti&ime=13.
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summarY

The 17 researchers and 6 other staff of the jovan 
hadži biological institute have continued the in-
vestigations within the research programme “Fauna, 
flora, and vegetation of Slovenia and neighbouring 
countries, and within the various basic and appli-
ed national and international projects researching, 
among other topics, the natural and cultural heritage, 
the biodiversity of the Slovenian Karst and of the Po-
sočje region, mapping of non-forest habitat types for 
the Karst region-northern part, birch forest successi-
ons in SE Slovenia, inventory of flora and vegetation 
and ecological researches in the military ranges of 
Krivolak (Macedonia) and Poček, the phylogenetics 
of spiders (family Nephilidae), and the interface of 
behavioural plasticity and phylogenetics in zoology. 
Additionally, the institute has been involved in 11 in-
ternational collaborations within Europe and USA. 

Our house journal Hacquetia has been continuously 
published, and our researchers have helped edit other 
national and international journals. We have housed 
13 mostly international guests, and our researchers 
have presented their work at numerous international 
scientific meetings.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: Web pages: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/
modules.php?name=insti&ime=13.
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DRUŽbENOMEDICINSKI INŠtItUt 

dr. D. Knežević 
Hočevar

mag. S. Cukut

dr. M. Černič 
Istenič

mag. U. Rajgelj

dr. L. Šprah

znanstveni svet

Doc. dr. Majda Černič Istenič (predsednica), akad. 
prof. dr. Marjan Kordaš, izr. prof. dr. Duška Kneže-
vić Hočevar, doc. dr. Lilijana Šprah.

Personalna sestava

Predstojnica: izr. prof. dr. Duška Knežević Hoče-
var.
Višja znanstvena sodelavka: doc. dr. Majda Černič 
Istenič. 
Znanstvena sodelavka: doc. dr. Lilijana Šprah.
Asistentki z magisterijem: mag. Urška Rajgelj (avgu-
sta je doktorirala), mag. Sanja Cukut.
Zunanji sodelavci: Tatjana Novak, Maja Kranjc, 
Martina Kurbos, Maja Milavec.

temeljne razisKave

Družbeno ozadje nizke rodnosti pri univerzitetno 
izobraženih v Sloveniji
Vodja projekta: D. Knežević Hočevar
Sodelavci: M. Černič Istenič, L. Šprah, S. Cukut, U. 
Rajgelj
Raziskovalke smo v letu 2007 sklenile delo na tri-
letnem projektu: 90 prepisanih intervjujev smo ana-
lizirale s programom Atlas/Ti, pripravile končno 
poročilo, v katerem smo utemeljile vse faze projekta 
in oblikovale zaključke ter preliminarne izsledke ob-
javile v posebni tematski številki revije Anthropolo-
gical Notebooks z naslovom Talk about Fertility: The 
Case of University Educated in Slovenia. V okviru 
projekta sta bila opravljena doktorat U. Rajgelj Med 
samouresničitvijo in družbenimi pričakovanji: štu-
dija primera odnosa univerzitetno izobraženih do 
rodnosti in diplomska naloga M. Kranjc Vrednotne 
usmeritve v odnosu do rodnosti pri univerzitetno iz-
obraženih parih.

aPliKativne razisKave 

Odnosi med generacijami in spoloma na kmetijah 
v Sloveniji (CRP)
Vodja projekta: M. Černič Istenič
Sodelavci: D. Knežević Hočevar, L. Šprah, U. Raj-
gelj, S. Cukut 
V skladu z raziskovalnimi cilji projekta je bila od 
marca do septembra 2007 na terenu po celotni Slo-
veniji opravljena anketna raziskava. Temeljila je na 
obsežnem vprašalniku, ki je vključeval teme o dru-
žinskem zaledju in socialnem omrežju posamezni-
ka, značilnostih posameznikovega in partnerjevega 
delovnega okolja, materialnih pogojih, vrednotnih 
usmeritvah ter specifičnih vsebinah, vezanih na 
kmečko družino in kmečko gospodarstvo (lastni-
štvo, nasledstvo, načrti s kmetijo, delitev dela in od-
ločanje). Z internim natečajem je bil kot izvajalec te-
renskega dela raziskave izbran Aragon d.o.o. Vzorec 
anketirancev so sestavljale štiri ciljne skupine, kot 
opredeljene v prijavi: splošna populacija (410), splo-
šna kmečka (150), kmečka populacija, ki je prejela 
subvencijo za zgodnje upokojevanje (151) in kmečka 
populacija, ki je prejela subvencijo za zgodnji pre-
vzem kmetije (150).

Razvoj kakovosti in dostopnosti preventivne zdra-
vstvene dejavnosti na področju duševnega zdravja 
na primarnem nivoju (CRP)
Vodja projekta: M. Z. Dernovšek (IRIO Ljubljana)
Sodelavci: L. Šprah, DMI ZRC SAZU
V letu 2007 smo oblikovali bazo 512 služb, ki izva-
jajo preventivne in storitvene aktivnosti na področju 
duševnega zdravja na primarni ravni v 12 slovenskih 
statističnih regijah. Izdelali smo vprašalnik za zaje-
manje podatkov o oblikah preventive, ciljnih skupi-
nah in varovalnih dejavnikih ter dejavnikih tveganja, 
na katere želijo vplivati izvajalci programov. Za na-
mene sistematičnega ovrednotenja in kategoriziranja 
programov smo prevedli in priredili ESMS vprašal-
nik (The European Service Mapping Schedule), ki bo 
omogočal mednarodno primerljivost dostopnosti in 
značilnosti mapiranih služb. Do konca leta smo popi-
sali 2/3 akterjev na področju duševnega zdravja.

Evalvacija učinkov psihoedukacije in farmakote-
rapije bolnikov z bipolarno motnjo razpoloženja 
(aplikativni projekt)
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Vodja projekta: M. Z. Dernovšek (IRIO Ljubljana)
Sodelavci: L. Šprah, D. Knežević Hočevar (DMI 
ZRC SAZU)
V januarju 2007 smo pričeli z izvajanjem klinične-
ga aplikativnega projekta. Izdelali smo računalniško 
krmiljen nevropsihološki instrumentarij za testi-
ranje selektivne pozornosti (emocionalni Stroop), 
vedenjske inhibicije (emocionalni Go/NoGo test) 
in socialne kognicije (Bentonov test prepoznavanja 
obrazov) ter prevedli in priredili klinične lestvice za 
oceno manije, depresije in impulzivnosti. Opravljena 
so bila tudi že prva testiranja zdravih prostovoljcev 
in oseb z bipolarno motnjo razpoloženja ter njihovih 
svojcev, ki so bili vključeni v terapevtski program 
psihoedukacije.

Evalvacija preventivnih programov preprečevanja 
zasvojenosti v projektih vzgojnih ciljev za mlade 
(ekspertiza)
Vodja projekta: M. Černič Istenič
Sodelavci: U. Rajgelj 
V letu 2007 smo analizirali relevantno literaturo 
ter v celoti izvedli terenske evalvacije. Iz podatkov, 
pridobljenih s pomočjo evalvacijskih vprašalnikov, 
intervjujev in Rosenbergove lestvice samospoštova-
nja smo oblikovali novo bazo podatkov za nadaljnjo 
statistično analizo.

sodelovanje v oKviru mednarodniH 
ProjeKtov

FEMAGE - Needs for Female Immigrants and 
their Integration in Ageing Societies; Projekt 6. 
okvirnega programa Evropske komisije; (Akronim: 
FEMAGE; št. pogodbe: SSP4-CT-2005-022355; tra-
janje: 2006-07); http://www.bib-demographie.de/
femage/index.html
Vodja projekta: Charlotte Hoem (BIB); Družbeno-
medicinski inštitut (ZRC) je eden izmed partnerjev; 
raziskovalke partnerja v Sloveniji so: M. Černič Is-
tenič (kontaktna in odgovorna oseba), D. Knežević 
Hočevar in S. Cukut
V letu 2007 so bili zbrani novi podatki o tujcih na 
trgu delovne sile v Sloveniji ter pregledana obstoječa 
zakonodaja na področju migracijske politike v Slo-
veniji. Zbrani podatki so bili uporabljeni za pripravo 
drugega nacionalnega poročila. Na osnovi rezultatov 
polstrukturiranih intervjujev z migrantkami in rezul-
tatov podatkovne baze MIG (predhodno pridobljenih 
podatkov v okviru projekta Država, blaginja in pre-
bivalstvo o odnosu prebivalstva Slovenije do imigra-
cij in imigracijske politike) je bila izvedena fokusna 
skupina z deležniki na področju migracijske politike 
in oblikovano nacionalno poročilo. Oblikovana in v 
slovenščino prevedena je bila izjava za javnost o in-
tegraciji migrantk.

drugo delo in dejavnosti

so-organizacija delovnega mednarodnega sestan-
ka GGs (Generations and Gender Survey) v lju-
bljani
V sodelovanju s Population Activity Unit (PAU) pri 
United Nations Economic Commision for Europe 
(UNECE) smo organizirali 5. mednarodni sestanek 
delovne skupine Generations and Gender Program-
me (GGP), ki je potekal v Ljubljani od 18. do 20. ja-
nuarja 2007. Na sestanku se je razpravljalo o trenutni 
situaciji in napredku GGP programa, pripravi stan-
dardnih tabel, analizi podatkov, uporabi administra-
tivnih podatkov, kontekstualni bazi in prihodnjem 
razvoju programa. 

so-organizacija tedna možganov
V sodelovanju s Slovenskim društvom za nevrozna-
nost (SiNAPSA) smo organizirali mednarodni Teden 
možganov 2007, ki je potekal v Ljubljani, Postojni, 
Spodnji Idriji, Novi Gorici, Brežicah, Ravnah na Ko-
roškem in Murski Soboti od 12. do 18. marca. Z vrsto 
dejavnosti (predavanja, delavnice, medijske predsta-
vitve, nevroznanstveni kinovečeri) smo posvetili po-
sebno pozornost obveščanju splošne javnosti o delo-
vanju živčnega sistema v normalnih in bolezenskih 
razmerah, predstavitvi trenutnih izzivov na področju 
nevroznanosti, ki se ukvarja s poškodbami živčnega 
sistema ter aktualnimi dosežki ter raziskavami v la-
boratorijih slovenskih in tujih nevroznanstvenikov.

KnjiŽniCa in doKumentaCija

V letu 2007 smo razširili knjižnično gradivo za 5 
strokovnih člankov in 3 knjižne enote preko medbi-
bliotečne izposoje. 
V letu 2007 smo oblikovali naslednje baze podat-
kov:

861 enot iz splošne in kmečke populacije na osno-• 
vi vprašalnika Odnosi med generacijami in spolo-
ma na kmetijah v Sloveniji;
baza podatkov evalvacijskega vprašalnika in • 
Rosenbergove lestvice samospoštovanja v okvi-
ru projekta Evalvacija preventivnih programov 
preprečevanja zasvojenosti v projektih vzgojnih 
ciljev za mlade (7 enot);
350 enot (mapiranih služb glede na dostopnost, • 
značilnosti, oblike preventive, ciljne skupine, 
varovalne in dejavnike tveganja) v okviru pro-
jekta Ocena kakovosti in dostopnosti preventivne 
zdravstvene dejavnosti na področju duševnega 
zdravja;
70 enot (indikatorji kognitivnih funkcij in zdra-• 
vstvenega statusa 40 zdravih prostovoljcev in 
30 oseb z bipolarno motnjo) v okviru raziskave 
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Nevropsihološka evalvacija psihoedukacije in 
farmakoterapije bolnikov z bipolarno motnjo 
razpoloženja;
transkripcija fokusne skupine z deležniki na po-• 
dročju migracijske politike v okviru projekta 
FEMAGE.

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

Majda černič istenič
Referat • Women Abuse in Rural and Farm 
Communitites in Slovenia. XXII ESRS kongres, 
20.–24. 8., Wageningen, Nizozemska.
Referat • Značilnosti rodnostnega vedenja prebi-
valcev Slovenije ob koncu prejšnjega tisočletja 
v okviru konference Informacijska družba 2007. 
Slovenija pred demografskimi izzivi 21. stoletja; 
8.–9. 10., Ljubljana.

duška Knežević hočevar
Vabljeno predavanje•  Kako pojasniti globalni trend 
skozi posameznikovo izkustvo, da bosta zadovolj-
na antropolog in demograf? Teoretski seminar, 
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani, 13. 11.
Referat • Ali je nujno v študije rodnosti in migracij 
pritegniti tudi preučevalce naroda, etničnosti in 
nacionalizma? v okviru konference Informacijska 
družba 2007. Slovenija pred demografskimi izzivi 
21. stoletja; 8.–9. 10., Ljubljana.

sanja Cukut
Vabljeno predavanje v okviru Socialne akade-• 
mije Samomor med posameznikom in družbo. 
Ljubljana, 29. 5.
Vabljeno predavanje na posvetu o imigracijski pro-• 
blematiki v Notranjsko-kraški regiji Integracija 
migrantk na trg delovne sile. Postojna, 29. 5.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

M. černič istenič, d. Knežević hočevar, s. Cu-
kut 

4. in 5. sestanek projektne skupine mednarodnega • 
projekta FEMAGE, Wiesbaden, Nemčija 22.–23. 
3. in v Brnu, Češka Republika, 10.–13. 10.

PedagošKo delo

lilijana Šprah
Medicinska in socialna psihologija• . Visoka šola 
za zdravstvo Izola, Univerza na Primorskem.

Majda černič istenič
Ruralna sociologija• . Oddelek za agronomijo na 
Katedri za agrarno ekonomiko in razvoj podeže-
lja, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.
Izbrana poglavja iz ruralne sociologije• , 
Podiplomski študij, Biotehniška fakulteta.
Metode raziskovanja v ruralni sociologiji• , 
Podiplomski študij, Biotehniška fakulteta.
Celostni razvoj podeželja• , Podiplomski študij, 
Biotehniška fakulteta.
Sociologija varovanja okolja v kmetijstvu/ na • 
podeželju, Podiplomski študij, Biotehniška 
fakulteta.

mentorstvo

duška Knežević hočevar je bila delovna in pedago-
ška mentorica mladi raziskovalki, doktorandki mag. 
Urški Rajgelj.

doKtorsKa in magistrsKa dela

urška Rajgelj, Med samouresničitvijo in družbenimi 
pričakovanji: študija primera odnosa univerzitetno 
izobraženih do rodnosti; področje Sociologija-soci-
alno delo v skupnosti. Fakulteta za družbene vede v 
Ljubljani, zagovor disertacije 31. 8.

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

Spletna stran: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=insti&ime=15.

Poro_07_06.indd   189 18.6.2008   11:44:53



DRUŽBENOMEDICINSKI INŠTITUT

190

summarY

sociomedical institute provides the following.

domestic projects:
Social Background of Low Fertility among Univer-
sity-Educated in Slovenia: In 2007, the three year 
lasting basic project was completed, and published 
were some main preliminary results in the special 
issue of Anthropological Notebooks.
Generations and gender relations on farms in Slo-
venia: On the basis of the foreseen sample plan the 
research survey was carried out (n = 861).
Development of quality and accessibility of preven-
tive heath activity on primary level of mental health: 
Implementation of The European Service Mapping 
Schedule and evaluation of the present mental health 
services and their activities were carried out.
Evaluation of a psychoeducation and pharmacothe-
rapeutic effects in patients with bipolar mood disor-
der: New computerized neuropsychological asses-
sments for selective attention, behaviour inhibition 
and social cognition screening has been developed. 
Neuropsychological tests with clinical scales for ma-
nia, depression and impulsivity were applied in the 
group of healthy volunteers and patients with bipolar 
mood disorder to evaluate the impact of psychoedu-
cation on cognitive and emotional functioning.
Evaluation of drug prevention programmes in the 
projects of educational aims for the youth: On the 
basis of reviewed literature and state of the art, the 
evaluations on selected field locations were carried 
out. The data obtained formed the basis for further 
statistical analysis.

international projects and cooperation:
Needs for Female Immigrants and their Integration 
in Ageing Societies: Focus group was carried out and 
the National report was written.
Generations and Gender Survey: Co-organisation of 
the 5th meeting of international working group of the 
GGS, held in Ljubljana, January 18-20.
Brain Awareness Week 2007: Together with the Slo-
venian Neuroscience Association (SiNAPSA) the in-
ternational event was co-organized in March 12 – 18 
in several Slovenian cities. A series of events gave the 
special emphasis on the informing the public about 
the nervous system function in health and disease, 
the open challenges of neuroscience in dealing with 
the damaged nervous system, and about the recent 
achievements and ongoing research in the laboratori-
es of Slovenian and international neuroscientists.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
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INŠtItUt ZA KUltURNO ZGODOvINO

dr. I. Avsenik 
Nabergoj

M. Grum

ddr. I. Grdina

dr. M. Matjašič 
Friš

dr. A. Vovko

znanstveni svet

Akad. red. prof. dr. Kajetan Gantar (predsednik), red. 
prof. ddr. Igor Grdina, Martin Grum, doc. dr. Mateja 
Matjašič Friš, akad. red. prof. dr. Vasilij Melik, izr. 
prof. dr. Andrej Vovko, akad. dr. Mitja Zupančič.

Personalna sestava

Predstojnik: izr. prof. dr. Andrej Vovko, znanstveni 
svetnik.
Znanstveni svetnik: red. prof. ddr. Igor Grdina. 
Znanstvena sodelavka: doc. dr. Mateja Matjašič Friš
Znanstvena sodelavka: doc. dr. Irena Avsenik Na-
bergoj (tretjinska delovna obveznost).
Samostojni strokovni sodelavec specialist v humani-
stiki: Martin Grum.
Mlada raziskovalka, asistentka: Katja Škrlj. 

temeljne razisKave

P6-0094 Biografske in bibliografske raziskave z do-
kumentacijo 
Vodja raziskovalnega programa: A. Vovko.
Sodelavka: M. Matjašič Friš.
Delo se je tudi v letu 2007 nadaljevalo ob omeji-
tvah, ki sta jih začrtala finančni in kadrovski okvir. 
Usmerjeno je bilo predvsem v tri temeljne delovne 
sklope: v dopolnjevanje biografsko-bibliografske po-
datkovne zbirke, proučevanje in objavljanje bio-bi-
bliografskih raziskav in pripravljanje gradiva za novi 
Slovenski biografski leksikon. Tako raziskovanje kot 
publiciranje rezultatov je potekalo na dveh osnovnih 
ravneh, delni oz. specializirani in splošni. Delne raz-
iskave so pokrivale določene tematske, geografske in 
zgodovinske in podobne sklope tako osebnosti, ki so 
delovale v okviru določenih vseslovenskih organiza-
cij ali samostojno v posameznih krajevnih in širših 
geografskih okvirih, starejše slovenske prevajalce in 
razreševanje psevdonimov. V letu 2007 smo nada-
ljevali priprave za izdajanje novega Slovenskega bi-
ografskega leksikona z okvirno določitvijo števila in 
tipov biografskih gesel, oblikovanjem Strokovnega 
sveta, katerega člani so se začeli ukvarjati s posto-
pnim izborom in kategorizacijo osebnosti iz posame-

znih dejavnosti in strok , ki bodo uvrščene v novi 
SBL. Oblikovali smo prvo verzijo geslovnika, ki po-
meni izhodišče za njeno poenotenje glede kriterijev 
za razviščanje osebnosti v posamezne kategorije in 
uravnovešeno zastopanje vseh področij življenja in 
dela Do konca leta 2007 so člani Strokovnega sve-
ta predlagali in kategorizirali, oziroma ovrednotili 
ustvarjalni opus 6.178 osebnosti, ki naj bi našle svoje 
mesto v novem SBL. Pri izbiru izhajamo predvsem 
iz obsežnejših naborov osebnosti, ki jih hranita arhiv 
in bio-bibliograjska podatkovna zbirka Inštituta za 
kulturno zgodovino.
A. Vovko je nadaljeval z biografskimi raziskavami 
članov nekaterih najpomembnejših slovenskih kul-
turnih in narodno prebudnih društev oziroma or-
ganizacij v 19. in 20. stoletju, predvsem Družbe sv. 
Mohorja, Družbe sv. Cirila in Metoda in Slovenske 
Matice, tako na matičnem slovenskem ozemlju kot 
tudi v zamejstvu in izseljenstvu, s poudarkom na naj-
vidnejših osebnostih med njimi, ki so v svojih oko-
ljih predstavljale kulturno in podobno elito ter jedra 
slovenskega političnega, kulturnega, družbenega in 
drugega življenja. Eno od težišč tega proučevanja in 
objavljanja so bili člani teh organizacij v nekaterih 
najpomembnejših slovenskih mesti , ter na nekaterih 
zanimivih področjih zunaj matičnega slovenskega 
ozemlja. Nadaljeval je tudi z raziskavami predvsem 
kulturnozgodovinskih, pa tudi ostalih vsebin pisanja 
nekaterih manj znanih ali do sedaj manj proučeva-
nih slovenskih revij, predvsem Slovenskega Branika, 
Straže v viharju in Goriškega lista.
M. Matjašič Friš se je ukvarjala z znanstvenorazi-
skovalnim delom na bio-bibliografskem področju s 
poudarkom na dopolnjevanju bio-bibliografske po-
datkovne zbirke z bolj ali manj znanimi osebnostmi 
iz severovzhodne Slovenije, pomembnimi za sloven-
sko preteklost in sedanjost. M. Matjašič Friš so v letu 
2007 odobrili prehod iz magistrskega na direktni 
doktorski študij na Oddelku za zgodovino Filozofske 
fakultete v Ljubljani in spremembo teme disertacije, 
ki je zdaj življenje in delo dr.Pavla Turnerja. 
I. Grdina je nadaljeval široko kronološko in tematsko 
zastavljenim poglobljenim raziskovanjem in objavlja-
njem monografij ter znanstvenih člankov različnih še 
odprtih vprašanj slovenske kulturne zgodovine, med 
njimi predvsem časa slovenskega protestantizma v 
luči 500.te obletnice rojstva Primoža Trubarja. 
M. Grum je nadaljeval pripravo Leksikona starej-
ših slovenskih prevajalcev in Leksikona slovenskih 
psevdonimov. V sodelovanju z Društvom slovenskih 
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književnih prevajalcev je izdal je v letu 2007 prvi po-
skusni zvezek Slovenskega prevajalskega leksikona 
1550-1945. Pri pospešenem delu na pripravi novega 
SBL je deloval kot tajnik Strokovnega sveta novega 
SBL. Za člane tega telesa, ki jih je 25, je za njihova 
ožja strokovna področja pripravljal izpise iz zbirke, 
ki bodo služili kot gradivo za pripravo geslovnika za 
načrtovani leksikon. Večino izpisov je opremil tudi 
s spremnim dopisom z navedbo osnovnih virov, na 
katerih temeljijo izpisi, z razlago zasnove leksikona 
in z navodili za kategorizacijo osebnosti. Tako prido-
bljene kategorizacije osebnosti je vnašal v ustrezne 
datoteke oziroma v skupni nastajajoči geslovnik.

L6-6110 Življenje in delo pomembnih osebnosti se-
verovzhodne Slovenije
Vodja projekta: A. Vovko.
Sodelavci: M. Grum, M. Matjašič Friš, M. Prein-
falk.
Zunanji sodelavci: M. Ciglenečki, J. Črčinovič Roz-
man, S. Fošnarič, B. Gombač, J. Marolt.
Projekt Življenje in delo pomembnih osebnosti seve-
rovzhodne Slovenije se je 30.6. 2007 zaključil. Novo 
prijavljeni projekt Zgodovinske osebnosti seve-
rovzhodne Slovenije, ki je pomenil logično nadalje-
vanje in dopolnotev proučevanja še vedno zelo slabo 
proučenega življenja in dela pomembnih osebnosti, 
ki so živele in delovale na področju današnje seve-
rovzhodne Slovenije, je bil v postopku ARRS žal 
dvakrat zavrnjen z argumnentacijo, da gre za preveč 
biografski leksikalni projekt. Nadaljevali smo z od-
krivanje, zbiranjem in hranjenjem primarnih virov 
za proučevanje življenja in dela zgoraj navedenih 
osebnosti. Poleg tega je nastalo nekaj konkretnih 
znanstvenih objav o omenjenih osebnostih. S temi 
vprašanji se je na Inštitutu za kulturno zgodovino 
ukvarjala predvsem M. Matjašič Friš. Raziskovanje 
pomembnih osebnosti severovzhodne Slovenije je 
temeljilo zlasti na njenem proučevanju in obdelavi 
arhivskega gradiva in korespondence iz zapušči-
ne dr. Pavla Turnerja, dr. Avguština Stegenška, dr. 
Franca Ksaverja Lukmana, Karla Verstovška in dr. 
Janka Šlebingerja. Nadaljevalo se je proučevanje ko-
respondence dr. Pavla Turnerja, s skoraj z vsemi po-
membnimi Slovenci, ki so politično in/ali kulturno 
delovali v zadnjih desetletjih 19. in prvih desetletjih 
20. stoletja. Njegova korespondenca, ki jo hrani Po-
krajinski arhiv v Mariboru, predstavlja dragocen vir 
za proučevanje politične in kulturne zgodovine Slo-
vencev, vendar je razen redkih izjem še popolnoma 
neraziskana. M. Matjašič Friš je v soavtorstvu v letu 
2007 izdala 3. del korespondence (korespondenti od 
C - G, med njimi Celestin Fran, Cimperman Josip, 
Dečko Ivan, Dolar Anton, Dolar Simon, Dominkuš 
Ferdinand, Firbas Franc, Fistravec Josip in Glančnik 
Jernej (Bartholomäus) kot edicijo (Viri 12) Pokrajin-
skega arhiva v Mariboru). Pomemben del raziskoval-
nega dela v letu 2007 je bil posvečen proučevanju 

zapuščine enega prvih akademsko izobraženih slo-
venskih umetnostnih zgodovinarjev dr. Avguština 
Stegenška, ki je s svojim delom zaznamoval vrhunec 
in hkrati konec razvoja umetnostne zgodovine na 
Slovenskem v 19. stoletju in v letih pred prvo svetov-
no vojno. O njem je bila pripravljena tematska števil-
ka Studia Historica Slovenica. 
A. Vovko v svoje že omenjeno biografsko oziroma 
kulturnozgodovinsko proučevanje članov narodnih 
društev in organizacij vključuje tudi severovzhodno 
Slovenijo. V letu 2007 je nadaljeval proučevanje be-
gunskih osebnosti iz Primorske, ki so se v času med 
obema vojnama naselile v Prekmurju. V veliki meri 
je šlo za učitelje, katerih delo je v Prekmurju pustilo 
zelo vidne in pozitivne sledove. 

J6-7002 Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega 
prostora
Vodja projekta: I. Grdina.
Sodelavci: I. Avsenik Nabergoj, M. Grum, M. Biz-
jak, M. Preinfalk.
V letu 2007 se je nadaljevalo začeto delo na izbranih 
tematskih sektorjih v okviru načrta, kolikor je pač ta 
uresničljiv spričo nezadostno odobrenih sredstev. Šlo 
je za sistematično preučevanje plemstva na podlagi 
ohranjenega gradiva plemiške rodbine Turjaških/Au-
erspergov, ki sega v več stoletij srednjega in novega 
veka zgodovino intelektualnih tokov ter proučevanje 
mita Lepe Vide s poudarkom na izvedbi evidentira-
nja in analize gradiva v domačih in tujih arhivih in 
knjižnicah (zlasti v Avstriji).
I. Grdina v okviru projekta raziskuje zlasti proble-
matiko poznega srednjega veka, reformacije in pro-
tireformacije, razsvetljenstva in 20. stoletja. Poseben 
poudarek je dal starejšim odbobjem, zlasti analizi re-
formacijskih tokov na Slovenskem, o čemer pričujejo 
tudi objave v okviru edicije Biblica Slavica.
I. Avsenik Nabergoj je okviru projekta zgodbo Lepe 
Vide primerjala z zgodbami starozaveznih bibličnih 
likov (Adam in Eva itn.), s folklornimi liki z medite-
ranskega prostora, s Sicilije, Kalabrije, Grčije (Don-
na Irene itn), eksistencialni vidiki folklorne zgodbe 
pa so bili izhodišče tudi za primerjave s poznejšimi 
transformacijami tematike lepe Vide v slovenski li-
teraturi, zlasti iz obdobja 19. in 20. stoletja (Jurčič, 
Vošnjak, Pregelj, Cankar …), in za primerjavo s so-
časnimi liki iz evropske literature, ki zrcalijo podob-
no eksistencialno izkušnjo (Tolstoj, Pasternak …). 

ostale razisKave

M. Grum in A. Vovko sodelujeta v ciljnem razisko-
valnem projektu M6-0161 Študija postavitve muzej-
ske razstave slovenske vojne in vojaške zgodovine 
v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v objektu Ka-
detnica v Mariboru vodje projekta dr. Marjeta Šašel 
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Kos. V letu 2007 sta pripravila pregled slovenske vo-
jašle zgodovine od začetka 17. do konca 19. stoletja 
za katalog omenjene razstave v obsegu 72 strani ter 
v veliki meri zbrala tudi ustrezni slikovni material. 
A. Vovko sodeluje v ciljnem raziskovalnem projektu 
M6-0172 Vojaki iz slovenskega prostora na tujih 
tleh v preteklosti vodje projekta dr. Staneta Grande. 
I. Grdina sodeluje v ciljnem raziskovalnem prjektu 
j6-6094 Preoblikovanje spomina/propaganda in 
komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne 
vodje dr. Ota Lutharja I. Grdina in A. Vovko (kot 
vodja) pa v ciljnem raziskovalnem projektu v5-0238 
Zapostavljeni spomin pokrajine-Prekmurska zgo-
dovina kot primer spregleda lokalne zgodovine v 
učnem načrtu osnovnih in srednjih šol.
I. Grdina je v okviru dopolnilnega delovnega raz-
merja je preučeval slovensko ekonomsko zgodovino 
na Inštitutu za civilizacijo in kulturo v Ljubljani, M. 
Matjašič Friš in A. Vovko pa sta v okviru dopolnil-
nega delovnega razmerja raziskovala vojaške oseb-
nosti pri ciljnem raziskovalnem projektu M5-0167 
Slovenske vojaške osebnosti - vojaške kariere vodje 
projekta dr. Darka Friša na Filozofski fakulteti Uni-
verze v Mariboru.

inštitutsKi arHiv in slovensKa Bio-
BiBliograFsKa PodatKovna zBirKa 

Arhiv SBL smo v letu 2007 poleg tekočega gradiva 
– izrezki iz časopisja – dopolnjevali tudi z drugim, 
težje dostopnim gradivom (npr. brošure, zgibanke in 
drugo drobno gradivo z biografskimi podatki, ki je 
nastalo ob različnih priložnostih, npr. koncerti, raz-
stave, spominske prireditve itd.). Pridobili smo tudi 
nekaj arhivskega gradiva. Trenutno je v omarah arhi-
va SBL 14.250 map. Z novim gradivom smo dopolni-
li okoli 1.000 obstoječih map in odprli 52 novih. 
V letu 2007 smo za bio-bibliografsko elektronsko 
podatkovno zbirko uspeli pridobiti podatke za 488 
osebnostih, ki jih v zbirki še nismo imeli.. Konec leta 
2007 je bilo v zbirki 22.286 elektronskih bio-bibli-
ografskih zapisov. Podatke smo pridobili iz novega 
gradiva za arhiv SBL-a, nekaj novih podatkov pa 
so nam posredovali člani Strokovnega sveta za novi 
SBL. 
Tako kot v preteklih letih, so bili tudi v letu 2007 
obstoječi zapisi predmet dopolnjevanja in redakcije, 
npr. z datumi in kraji smrti za tiste osebnosti, ki so 
umrle v letu 2007, (59), ter z novimi ali popravljeni-
mi podatki, ki so jih prinesla raziskovanja. 
Na prošnjo institucionalnih in individualnih uporab-
nikov smo pripravili več pisnih in ustnih bio-biblio-
grafskih informacij. Največjo skupino uporabnikov 
arhiva so predstavljali raziskovalci in študentje (di-
plomske in seminarske naloge, magisteriji, doktorati 
ter različne raziskave). Pomembna skupina uporab-

nikov pa še naprej ostajajo pisci bio-bibliografskih 
člankov za najrazličnejše leksikone in druge enciklo-
pedične izdaje ter periodične publikacije (jubilejni 
članki, nekrologi). Nekaj informacij smo posredoval 
tudi v tujino. Šlo je predvsem za posredovanje gradi-
va o slovenskih ustvarjalcih avtorju člankov za Hr-
vatski biografski leksikon.

osrednji sPeCializirani inFormaCijsKi 
Center za HumanistiKo

M. Grum je kot v prejšnjem obdobju tudi v letu 2007 
v sodelovanju zlasti z dr. Andrejo Žele z Inštituta 
za slovenski jezik ZRC SAZU, dr. Matijo Ogrinom 
z Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede 
ZRC SAZU in drugimi sodelavci zelo intenzivno 
nadaljeval delo v okviru Osrednjega specializira-
nega informacijskega centra (OSIC) za humanistko, 
predvsem pri načrtovanju razvoja informacijske in-
frastrukture. Sodeloval je pri izboljševanju metodo-
loških osnov za vodenje bibliografij raziskovalcev, 
pri spremljanju in nadziranju ustreznost razvrstitve 
bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipo-
logiji dokumentov za vodenje bibliografij v sistemu 
COBISS.Si, redigiral bibliografske zapise v primeru 
nepravilnih razvrstitev bibliografskih enot (spremi-
njaje tipoloških oznak), pri organiziranju arbitraž v 
primeru vsebinsko spornih tipologij, v sodelovanju z 
znanstvenoraziskovalnim svetom za humanistiko, ki 
deluje v okviru ARRS, pri razvoju enotnega splošne-
ga kontroliranega slovarja za sistem COBISS.Si, pri 
vrednotenju kakovosti bibliografskih zapisov z vidi-
ka vsebinske obdelave, ki so jih ustvarile posamezne 
knjižnice ter pri dopolnjevanju bibliografij razisko-
valcev, ki delujejo izven raziskovalnih ustanov.

drugo delo in dejavnosti

i. Grdina•  je član slovenskega dela bilateralne ko-
misije ekspertov za preučitev slovensko-hrvaških 
odnosov, glavni urednik Zbranih del Primoža 
Trubarja in član slovenskega dela programskega 
sveta Foruma slovanskih kultur. 
M. Grum•  je predsednik Sindikata inštitutov ZRC 
SAZU in SAZU in član uredniškega odbora Go-
renjskega biografskega leksikona.
M. Matjašič•  Friš je članica uredniškega odbora in 
tehnična urednica humanistične znanstvene revi-
je Studia historica Slovenica.
a. vovko•  je član uredniških odborov znanstvenih 
revij Šolska kronika, Dve domovini/Two Home-
lands in Studia historica Slovenica in član sloven-
skega dela programskega sveta Foruma slovan-
skih kultur.
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Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

irena avsenik nabergoj
Ivan Cankar in njegove izpovedi. • Predavanje, 
Župnijska dvorana Kodeljevo, Ljubljana, 14. 2.
Lepa Vida pri Francetu Prešernu in Ivanu • 
Cankarju. Predavanje, Kulturni dom, Kranj, 25. 
1.
Ljubezen in krivda Ivana Cankarja. • Predavanje 
Kulturni dom, Koroška Bela, 10. 2.
Lik kurenta v ljudskih bajkah in pripovedkah ter • 
v Cankarjevi "starodavni pripovedki" Kurent 
(1909). Radio Slovenija, II. program, Val 202, od-
daja Razlaga z razlogom. Ljubljana, 15. 2.
 Vera in svoboda pri Ivanu Cankarju. • Predavanje, 
Župnijska dvorana, Nova Gorica, 1. 3.
Hrepenenje po ljubezni. • Predavanje, Dom sv. 
Jožefa, Celje, 7. 3.
Človek na preizkušnji. • Predavanje v sklopu 
Teološkega simpozija 2007, dvorana Teološke fa-
kultete, 11. 4., Ljubljana, Dom sv. Jožefa, Celje, 
12. 4.
Človek na preizkušnji. • Radijski esej, Radio 
Slovenija III. Program, Ars, oddaja 7. dan. 
Ljubljana, 17. 5.
Motiv zapeljevanja lepe Vide med zgodovino, pri-• 
povedjo in psihologijo. Predavanje na 12. medna-
rodnem posvetu slavistov, Opatija, 22.–25. 6.
Perspektive Slovenije (Sodelovali še Jože • 
Krašovec, Majda Marše, Jože Plevnik, Boštjan 
Veseli ), O Svetem pismu. Televizija Slovenija1, I. 
program, oddaja Omizje. Ljubljana, 11. 7.
The crisis of temptation in literature and litera-• 
ry criticism. Predavanje na XIXth Congress of 
IOSOT, International Organization for the Study 
of the Old Testament, Ljubljana, 15.–20. 7.
Čežnja i iskušenje u Bibliji i književnoj tradiciji • 
Mediterana. Predavanje na simpoziju Biblija - 
knjiga Mediterana par excellence. Split, 12. 9.
Kralj na Betajnovi in psihologija nasilja• . 
Predavanje na seminarju za profesorice in pro-
fesorje slovenščine in delavnicah za dijake 4. 
letnikov splošne gimnazije in 5. razredov višjih 
srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji 
na témo "Književnost na splošni maturi 2008", 
Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, 21. 9.
Sveto pismo v delih Ivana Cankarja. • Predavanje 
na študijski dan "Sveto pismo in kultura" v Tednu 
Univerze 2007 kot sklep Leta Svetega pisma, 
Ljubljana, 6. 12.
The psychology of temptation as the key to the • 
darker side of human existence. Predavanje na 
The 2007 meeting of the American Association of 
Teachers of Slavic and East European Languages, 
Chicago, 27.–30. 12.

igor Grdina
Esej (Sodelovali še Miran Štuhec, Ifigenija • 
Simonovič, Mitja Čander, Manca Košir, Miha 
Pintarič). Oddaja Omizje, RTV Slovenija, TVS 1, 
Ljubljana, 26. 9.
Težavno porajanje Slovencev. • Predavanje na znan-
stvenem posvetu "Sodobno slovensko zgodovino-
pisje", Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, 
10.–11. 10.
Slovenci in Evropa,•  Razmišljanja in razgovori v 
knjigarni Mohorjeve družbe, Ljubljana, 19. 12.

andrej vovko
Rafaelova družba v zgodovini. • Predavanje na 
Spomladanski pastoralni konferenci, 100. sesta-
nek Zveze slovenskih izseljenskih duhovnikov, 
diakonov in pastoralnih delavcev, Sv. Jožef, Celje, 
13. 3.
Nacionalni simboli in uvedba lastne valute, • TV 
Slovenija 1, Oddaja Brez reza. Ljubljana, 18. 7.
Vloga Antona Martina Slomška v slovenskem šol-• 
stvu. Predavanje na kulturnem večeru ob obletni-
ci Slomškovega rojstva, Slom pri Ponikvi, 24. 11.

PuBliKaCije inštituta

Martin Grum, • Slovenski prevajalski leksikon 
1550- 1945, Poskusni zvezek A –J , Inštitut za kul-
turno zgodovino ZRC SAZU, Društvo slovenskih 
književnih prevajalcev, Ljubljana 2007, 263 str.

PedagošKo delo

irena avsenik nabergoj
Uvod v študij književnosti z literarno teori-• 
jo. Predavanja na Fakulteti za humanistiko na 
Univerzi v Novi Gorici. 
Pisanje zvrstnih besedil. • Predavanja na Fakulteti 
za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. 

igor Grdina
Tipologija in členitev slovenske književno-• 
sti. Predavanja na Fakulteti za humanistiko na 
Univerzi v Novi Gorici. 

andrej vovko
Novejša kulturna zgodovina.•  Predavanja za redne 
in predavanja ter seminarske vaje za izredne štu-
dente na Oddelku za sociologijo Filozofske fakul-
tete Univerze v Mariboru.
Muzeologija• . Predavanja in seminar za redne 
in izredne študente na Oddelku za zgodovino /
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
Sodelovanje pri individualnem podiplomskem • 
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programu dr. Mateje Matjašič Friš in Alenke 
Veber na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 
in Staneta Kocutarja na Filozofski fakulteti uni-
verze v Mariboru.

mentorstvo

irena avsenik nabergoj je bila mentorica pri 13 
uspešno opravljenih seminarskih nalogah.

igor Grdina je bil mentor pri uspešno opravlje-
ni magistrski nalogi Andreje Čuk, in pri uspešno 
opravljenih doktorskih disertacijah Špele Bregač in 
Kozme Ahačiča na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani.

andrej vovko je bil mentor pri uspešno opravljenih 
diplomskih nalogah Sabine Žižek, Karmen Hotko, 
Ivanke Huber, Jasmine Mikulić, Maje Podjed, Irene 
Amon, Marjete Svenšek Kristovič in Marje Mori ter 
pri diplomskih seminarskih nalogah Katarine Per-

nat, Štefke Očkerl, Natalije Gostonj in Saše Krajnc 
na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

Spletna stran: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=insti&ime=16.

summarY

The institute for Cultural history, dedicated as usu-
al the most of its documentary, research and publishing 
work in the year 2007 to his three principal working 
fields: biographical and bibliographical data base, 
researching and publishing of various methodological 
and other biographical and bibliographical research 
studies, and the long term preparation work for the new 
edition of the Slovenian Biographical Lexicon., which 
was intensified in this year with the organizing of the 
Council of the experts. The work on the biographical 
and bibliographical database continued and was inten-
sified both in classic and electronics forms. New em-
phasis was given to the latter. So far there are 14.250 
maps and 22.286 electronic entries of biographical and 
bibliographical data of in important personalities and 
families. The biographical and bibliographical studies 
continued in the frame of the research program The 
biographical and bibliographical studies with the 
documentation and the research projects The life and 
work of the important personalities form northeastern 
Slovenia, and The Constants and the ruptures in the 
History of Slovenian space. The financing of the first 
research project (The life and work...) was finished in 
July 2007 and the financing of the new project, which 
would continue the research, was denied by ARRS. 
The studies included the research of the curriculum 

vitae of Slovenian personalities, among them Pavel 
Turner, Ph. D, Avgust Stegenšek, Ph. D., Franc Ksaver 
Lukman, Ph. D., dr. Janko Šlebinger, Ph. D., Karel 
Verstovšek, the members of Celjski and Turjaški/
Auersperg aristocratic families, and others, of the 
personalities Slovenian minorities and in the emigra-
tion, of Slovenian pseudonyms, Slovenian translators, 
the members of The Society of St. Hermagoras, The 
Society of Saint Cyril and Methodius and Slovenska 
Matica (Slovenian Literary Society), in Slovenia and 
abroad (Prekmurje, Croatia, Bosnia and Herzegovina), 
and of the myth of “lepa Vida”. Strong emphasis was 
given to the biographical and bibliographical meth-
odological research. Slovenski prevajalski leksikon 
1550- 1945, Poskusni zvezek A –J (The Slovenian 
Translational Lexicon 1550-1945, Test Volume A-J) 
by Martin Grum was published with the co-edition 
of Društvo slovenskih književnih prevajalcev (The 
Society of Slovenian Book Translators). Research 
and preparations for the index of the personalities 
to be included in the new Slovenian Biographical 
Lexicon, continued and will be a gradually published 
in Življenja in dela, Biografsko bibliografske študije 
(The Lives and the Deeds, Biographical and Biblio-
graphical Studies).
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znanstveni svet

Dr. Krištof Oštir (predsednik), akad. prof. dr. Matija 
Gogala, akad. prof. dr. Igor Vrišer, dr. Ivan Šprajc, 
dr. Borut Telban, dr. Tomaž Podobnikar.

Personalna sestava

Vodja: doc. dr. Ivan Šprajc, znanstveni svetnik.
Višji strokovni sodelavec: Peter Pehani.
Strokovna sodelavka: Saša Čaval.
Tajnica: Melita Robič.

sekcija za prostorske študije
Vodja: dr. Krištof Oštir, višji znanstveni sodelavec.
Višji znanstveni sodelavec: dr. Tomaž Podobnikar 
(do 21.9.).
Asistenti: Tatjana Veljanovski (zagovor doktorata 
5.10.), Klemen Zakšek (zagovor doktorata 17.7.), Žiga 
Kokalj, Aleš Marsetič.

sekcija za antropologijo
Vodja: izr. prof. dr. Borut Telban, znanstveni sve-
tnik.
Znanstveni svetnik: doc. dr. Ivan Šprajc.
Znanstveni sodelavki: dr. Tatiana Bajuk Senčar, dr. 
Julia Elyachar Mastnak.
Asistentka z doktoratom: dr. Liza Debevec.
Asistentka: mag. Nataša Gregorič–Bon.

sekcija za okoljske študije (od 21.9.)
Vodja: dr. Tomaž Podobnikar, višji znanstveni sode-
lavec (1. 1.–31. 12. na strokovnem izpopolnjevanju 
na Dunaju).
Sodelavka: Daniela Ribeiro, od 1.10.

Programi, ProjeKti in naloge 

Antropološke in prostorske raziskave
Vodja raziskovalnega programa: I. Šprajc.
Sodelavci: B. Telban, K. Oštir, T. Bajuk Senčar, T. 
Podobnikar, T. Veljanovski, Ž. Kokalj, K. Zakšek, N. 
Gregorič–Bon, L. Debevec, A. Marsetič, M. Robič.
V letu 2007 smo nadaljevali z razvijanjem metod in 
tehnik prostorskih študij, pri čemer smo bili osredo-

točeni predvsem na geografske informacijske siste-
me in tehnike daljinskega zaznavanja ter na njiho-
vo uporabnost v konkretnih antropoloških študijah. 
Ukvarjali smo se s prostorsko analizo obnovljivih 
virov energije, posebej pa smo se posvetili razvoju 
tehnik obdelave lidarskih posnetkov, predvsem po-
stopkov izdelave digitalnih modelov višin, ter na-
predno vizualizacijo dobljenih rezultatov. S prido-
bljenimi izkušnjami smo namreč ugotovili, da je za 
aplikacijo lidarja v antropoloških študijah izrednega 
pomena obdelava, ki je namenjena natanko določeni 
aplikaciji, recimo opazovanju recentnih ali časovno 
oddaljenih sprememb pokrajine.
V okviru antropoloških študij smo nadaljevali social-
noantropološko terensko delo na Papui Novi Gvineji, 
v Albaniji in Burkina Fasu, ter arheološko rekogno-
sciranje v jugovzhodnem delu mehiške zvezne dr-
žave Campeche, na nekaterih arheoloških najdiščih 
severne Gvatemale pa smo opravili arheoastronom-
ske meritve orientacij v arhitekturi. Terenske podat-
ke smo analizirali, interpretirali in izsledke pripra-
vljali za objave. V več raziskavah je bil poudarek na 
vprašanjih, ki jih je mogoče razrešiti s prostorskimi 
analizami, zlasti s kartografskimi prikazi in z apli-
kacijo geografskih informacijskih sistemov in tehnik 
daljinskega zaznavanja.

Nove oblike religioznih praks v urbanem Burkina 
Fasu, s poudarkom na islamu (projekt se je zaklju-
čil 31.8.)
Vodja projekta: B. Telban.
Sodelavka: L. Debevec.
Raziskovalni projekt je vključeval podroben pregled 
trenutnega stanja v muslimanski skupnosti v urba-
nem Burkina Fasu, s poudarkom na dveh mestih, 
Ouagadougou in Bobo-Dioulasso, ki predstavljata 
največji delež urbane populacije v državi. Raziskali 
smo tako vsakdanje elemente življenja med lokalnim 
muslimanskim prebivalstvom, kot tudi tiste, ki so ve-
zani na verske obrede. Ugotovili smo močno priso-
tnost verske zavesti tako pri vodilnih predstavnikih 
lokalne islamske skupnosti kot tudi pri navadnih pre-
bivalcih. Pripadnost islamski veri je ključen element 
identitete posameznika in skupnosti, odraža pa se na 
zelo raznolike načine. Velik delež mlajše, predvsem 
moške populacije se čuti muslimane, vendar redno 
prakticiranje prelagajo na kasnejši čas, ponavadi na 
obdobje po poroki. Raziskava je pokazala, da je ver-
ska pripadnost zelo pomembna za večino prebivalcev, 
tudi za tiste, ki se ne udeležujejo javnega izkazovanja 

dr. I. Šprajc

N. Gregorič - Bon

Ž. Kokalj

P. Pehani

dr. K. Oštir
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svojega muslimanstva. Zabeležili smo veliko stopnjo 
ljudskega islama na eni strani in pa naraščanje števi-
la članov wahhabi in ahmaddiya gibanj, ki izvirajo 
iz Saudske Arabije oziroma iz Pakistana. Kljub ve-
dno večji prisotnosti tako imenovanih fundamentali-
stičnih gibanj, pa velja pri večini muslimanov neko 
splošno prepričanje, da je prav, da se vera in politika 
ne mešata in da naj država še naprej ostane laična. 
Pomembno je, da bodo rezultati naše raziskave prvič 
detajlno predstavili vsakdanje elemente sodobnega 
islama v Burkina Fasu, saj so se raziskovalci pred 
tem ukvarjali predvsem s preteklostjo in pa z beleže-
njem ekstremističnih gibanj.
V letu 2007 so bile opravljene dvomesečne terenske 
raziskave, ki so tako zaključile dveletni raziskoval-
ni projekt. Rezultate projekta smo predstavili na 
mednarodnih znanstvenih konferencah in objavili v 
mednarodnih in domačih znanstvenih publikacijah. 
V tisku, recenziji in pripravi so še dodatni članki, ki 
obravnavajo tematiko, obdelano med podoktorskim 
projektom. S temi raziskovalnimi dosežki se sloven-
ski znanstveniki prvič predstavljamo v okviru med-
narodnih združenj afriških študij. Zbrano gradivo in 
znanje, ki smo ga pridobili in predstavili širši znan-
stveni javnosti, je (in bo tudi v prihodnje) koristilo 
pri pripravi nadaljnjih raziskovalnih projektov pri 
nas in v Afriki, predvsem pa je (in še bo) pripomoglo 
k širitvi do sedaj omejenega antropološkega pozna-
vanja Zahodne Afrike in Islama v Sloveniji.

Ciljno raziskovalni projekt - Analiza konfliktov in 
kulturnih razlik v Severni in Podsaharski Afriki
Vodja projekta: T. Mastnak.
Sodelavki projekta: J. Elyachar Mastnak, L. Debevec.
Izkušnje mednarodnih mirovnih operacij (mirovne 
sile pri Organizaciji združenih narodov, NATO-u, 
Afriški uniji ipd.) kažejo, da je poznavanje lokal-
nih kulturnih razlik ključnega pomena za varno in 
uspešno delovanje na terenu. Vedno bolj je jasno, da 
si morajo mirovne operacije prizadevati, da bi de-
lovale na podlagi lokalnih tradicij in izkušenj in da 
ne vsiljujejo tujih modelov vladanja in upravljanja s 
konfliktnimi situacijami. Vendar pa so mirovne ope-
racije največkrat odraz širših političnih interesov in 
rezultat tega je med drugim tudi to, da so na kon-
fliktna območja poslani vojaki, ki nimajo izkušenj z 
danim kulturnim okoljem. Zaradi preslabega pozna-
vanja lokalne situacije je njihovo bivanje in delovanje 
lahko ogroženo in manj uspešno. Poznavanje lokal-
ne situacije, izjemnega pomena za uspešno mirov-
no operacijo, vključuje poznavanje in razumevanje 
geopolitičnega stanja, družbeno-kulturnega stanja, 
etničnih razlik in zgodovinskega konteksta. Glede 
na ta dejstva pričujoči projekt obsega dva glavna te-
matska sklopa: prvič, pregled geopolitičnega stanja 
in preteklih in sedanjih konfliktov v Severni in Pod-
saharski Afriki, in drugič, predstavitev kulturnih 
razlik na tem območju.

Antropologija evropske integracije
Vodja raziskave: T. Bajuk Senčar.
Sodelavec: J. Turk. 
Projekt, ki se je začel julija, analizira z antropolo-
škega vidika nastajajočo podobo integracijskega pro-
cesa v razširjeni Evropski uniji in položaj ter vlogo 
Slovencev pri njegovem oblikovanju. V ta namen se 
projekt osredotoča na profesionalno formiranje ter 
izkušnje prve generacije slovenskih evrokratov, ki 
se kot kulturni posredniki vključujejo v institucio-
nalno omrežje EU, v katerem igrajo ključno vlogo 
pri uresničevanju prispevka Slovenije k vsakodnev-
nemu delovanju EU v Bruslju. Na ta način bo projekt 
osvetlil vidike slovenskih integracijskih izkušenj, 
ki do sedaj niso bili zajeti v obstoječih analitičnih 
modelih integracije, v katerih je tako Sloveniji ka-
kor tudi ostalim novim članicam dodeljena pasivna 
vloga, njihovim specifičnim družbenim položajem 
pa pripisan zanemarljiv pomen. Analiza vloge prve 
generacije slovenskih evrokratov in njihovih integra-
cijskih izkušenj na strokovni oz. profesionalni ravni 
pri njihovi vključitvi v institucionalno omrežje EU 
bo osvetlila podobo evropskega integracijskega pro-
cesa v osrčju EU ter tudi samo delovanje evropskih 
institucij po razširitvi.

ModeLTER – Evropski inštitut za modeliranje po-
krajin in prostorov skozi daljše časovno obdobje, 
European Laboratory for Modelling of Landscapes 
and Territories over the Long Term
Vodja: K. Oštir.
Sodelavci: P. Pehani, I. Šprajc, M. Robič, Ž. Kokalj, 
T. Veljanovski, K. Zakšek, A. Marsetič, S. Tecco 
Hvala.
ModeLTER je skupni inštitut, ki so ga ustanovili 
ZRC SAZU, Centre national de la recherche scien-
tifique (CNRS, Francija) in Univerza Franche-Comté 
(Francija). Predstavlja raziskovalno enoto, ki pove-
zuje raziskovalce iz različnih držav, tako imenovani 
laboratorij “brez sten”. Inštitut želi postati vodilna 
evropska organizacija za raziskovanje in razvoje 
konceptov in metod z ozirom na dolgoročne odno-
se med družbo in okoljem. Skupina približno tride-
setih raziskovalcev iz različnih ustanov v Sloveniji 
in Franciji ter iz najrazličnejših strok – od tehnike 
do humanistike – skozi aplikativne in raziskovalne 
projekte proučuje prostorska načrtovanja in njihove 
odnose s sistemi pokrajinskega preoblikovanja. Pri 
tem uporablja najsodobnejšo tehnologijo, od satelit-
skih posnetkov prek prostorskih analiz in simulacij 
do prediktivnega modeliranja.

Uporaba lidarskega daljinskega zaznavanja v preu-
čevanju preteklih kulturnih pokrajin
Vodja: I. Šprajc.
Sodelavci: Ž. Kokalj, A. Marsetič, K. Oštir, S. Tecco 
Hvala, T. Veljanovski, K. Zakšek.

M. Robič

dr. T. Podobnikar

K. Zakšek
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V okviru predlaganega projekta želimo uporabiti 
lidarsko tehniko daljinskega zaznavanja za prepo-
znavanje elementov preteklih kulturnih pokrajin v 
več ločenih geografskih predelih, pri čemer se osre-
dotočamo na obdobja, ki so predvsem predmet ar-
heoloških preučevanj, konkretni rezultati pa imajo 
tudi širše metodološke implikacije. Čeprav je bilo 
lidarsko zaznavanje ponekod že uporabljeno za ar-
heološke namene, je projekt povsem izviren zaradi 
kompleksnega in izrazito interdisciplinarnega pri-
stopa, ki ga apliciramo in ki ga omogočata sestava 
projektne skupine ter usposobljenost njenih članov 
za različna znanstvena področja. Projekt obsega ne 
le interpretacijo temveč tudi razvijanje in testiranje 
različnih tehnik in postopkov obdelave lidarskih po-
datkov ter pripravo ustreznih izdelkov, zaradi česar 
je mogoče ovrednotiti in razločevati njihovo uporab-
nost v posameznih tipih naravnega okolja in glede na 
specifične potrebe. V letu 2007 smo implementirali 
algoritem obdelave digitalnega modela višin (REIN), 
ki je bil na Slovenskem forumu inovacij uvrščen med 
40 najboljših inovacij v Sloveniji v letu 2007. Algori-
tem smo aplicirali pri obdelavi lidarskih podatkov, ki 
smo jih lani pridobili za Kobarid in okolico, z name-
nom, da prepoznamo arheološke ostanke in sledove 
prve svetovne vojne.

Center odličnosti Fabrica (Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za 
gospodarstvo, 2005–2007)
Vodje delovnih skupin: K. Zakšek, P. Pehani, Ž. Ko-
kalj.
Sodelavci: K. Oštir, T. Veljanovski, A. Marsetič.
Center odličnosti Fabrica se ukvarja s trajnostnim 
gospodarjenjem z naravno in kulturno pokrajino 
v kraškem svetu Slovenije in sosednjih območij. V 
okviru aktivnosti centra se ukvarjamo z aplikacijo 
geografskih informacijskih sistemov in daljinskega 
zaznavanja v različnih študijah, pripravo spletnega 
portala projekta in internetnega GIS strežnika. Po-
sebno pozornost namenjamo energiji Sonca, njeni 
razpoložljivosti ter časovni in krajevni porazdelitvi 
na Krasu.

ArchaeDyn – ACI Espaces et Territoires : »Dyna-
mique spatiale du peuplement et ressources natu-
relles : vers une analyse intégrée dans le long ter-
me, de la Préhistoire au Moyen Âge.« (Ministrstvo 
za znanost Republike Francije, Francija)
Vodja delovne skupine: K. Oštir.
Sodelavci: T. Veljanovski, T. Podobnikar, K. Zakšek, 
Ž. Kokalj, S. Čaval.
Projekt ArchaeDyn financira francosko Ministrstvo 
za znanost, v njem pa sodeluje sedem francoskih 
institucij pod vodstvom Françoisa Favoryja iz Uni-
versité de Franche–Comté in, kot edini tuji partner, 
ZRC SAZU. Glavni namen projekta je povezova-
nje naravnih virov in študija dolgotrajne prostorske 

dinamike poselitve. Inštitut sodeluje v projektu pri 
pripravi prostorskih podatkov, modeliranju paleo–
okolja (relief, vegetacija) in naprednih prostorskih 
analizah (iskanje optimalnih poti).

CAENTI – Coordination Action of the European 
Network of Territorial Intelligence
Vodja delovne skupine: K. Oštir.
Sodelavci: T. Podobnikar., T. Veljanovski, K. Zak-
šek, Ž. Kokalj, A. Marsetič, S. Čaval, P. Pehani.
CAENTI – Coordination Action of the European 
Network of Territorial Intelligence (Koordinacija 
aktivnosti Evropske mreže za prostorsko oz. teritori-
alno inteligenco) je raziskovalni projekt 6. okvirnega 
programa, Raziskave in tehnološki razvoj (RTD). 
Umeščen je v 7. prioritetno tematsko skupino »Prebi-
valstvo in upravljanje v na znanju temelječi družbi«, 
vodja projekta: Jean-Jacques Girardot, Théma–MTI 
MSH Ledoux, Univerza Franche–Comté (Francija). 
Cilj projekta CAENTI je združitev trenutnih razi-
skav o orodjih za TI, in sicer tako, da bi le-ta ustre-
zala različnim evropskim razsežnostim. CAENTI 
želi promovirati primerjalne raziskave, ki bi razvile 
in razširile orodja, metodologije in raziskovalne pro-
tokole, dostopne raziskovalcem v družboslovju in 
tistim, ki se kakorkoli ukvarjajo s trajnostnim razvo-
jem prostora. Projekt želi osnovati uporabne podatke 
za multidisciplinarne raziskave in za t.i. teritorialni 
(prostorski) razvoj.

Metodologija izdelave podrobne digitalne karte vi-
šine in gostote vegetacijskega pokrova
Vodja delovne skupine: K. Oštir.
Sodelavci: T. Veljanovski, K. Zakšek, Ž. Kokalj, A. 
Marsetič.
Projekt izvajamo skupaj z Geološkim zavodom 
Slovenije, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Insti-
tutom Jožef Stefan in Naravoslovnotehniško fakul-
teto. Financiran je v okviru Ciljnega raziskovalnega 
programa »Znanje za varnost in mir 2006 – 2010«. 
Podati nameravamo predlog relativno točne in po-
ceni metode za pridobivanje prostorsko eksplicitne 
in velikopovršinske informacije o višinah in gostoti 
gozda. Metoda bo temeljila na izkoriščanju tehnik 
daljinskega zaznavanja. Študije kažejo, da je mogo-
če ugotoviti relativno visoko stopnjo korelacije med 
različnimi satelitskimi podatki in višino vegetacije. 
Pri več podobnih raziskavah je bil lidar uporabljen 
kot referenčni vir natančnih in točnih podatkov za 
kalibracijo modelov, ki na podlagi drugih daljinsko 
zaznanih podatkov podajajo ocene sestojnih parame-
trov gozda na širšem območju.

Organizacija snemanja in obdelava lidarskih po-
datkov območja Kobarida
Vodja: K. Oštir.
Sodelavci: K. Zakšek, Ž. Kokalj, A. Marsetič, P. Pe-
hani.
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V aplikativnem projektu, ki ga je financirala Funda-
cija Poti miru v Posočju, smo organizirali snemanje 
in obdelavo podatkov laserskega skeniranja območja 
Kobarida. Iz oblaka lidarskih točk smo z lastnim 
algoritmom izdelali natančna modela površja in vi-
šin, kar nam je omogočilo identifikacijo že znanih 
arheoloških najdišč in ostankov prve svetovne vojne, 
ugotovili pa smo tudi lokacije možnih novih arheo-
loških najdišč. Sledila je vizualizacija in kartiranje 
rezultatov, interpretacija in priprava razstave v pro-
storih fundacije.

Kartiranje posledic neurja 18. 9.
Vodja: K. Oštir.
Sodelavci: Ž. Kokalj, A. Marsetič, P. Pehani.
Vremenska ujma, ki je 18.9.2007 zajela Slovenijo, 
je terjala 6 življenj, poškodovanih je bilo nekaj tisoč 
hiš, stotine kilometrov cest in več kot 50 mostov. V 
jutru po nesreči smo skupaj z Upravo Republike Slo-
venije za zaščito in reševanje aktivirali program Spa-
ce and Major Disasters in nato vodili aktivacijo ter 
opravili obdelavo posnetkov ter kartiranje. Posnetih 
in posredovanih je bilo več satelitskih posnetkov sis-
temov SPOT, Envisat, Radarsat, IRS in Formosat. Za 
najbolj uporabnega se je izkazal posnetek zahodne 
Slovenije sistema SPOT, posnet tri dni po neurju. 
Izdelali smo več preglednih in detajlnih satelitskih 
kart prizadetih občin, prve so bile posredovane na-
ročniku teden dni po neurju, torej dva dni po prejetju 
podatkov.

INTERREG III B CADSES – SISTEMaPARC – 
Spatial Information Systems for Transnational En-
vironmental Management of Protected Areas and 
Regions in CADSES (2004 – 2007)
Vodja projekta: T. Podobnikar.
Sodelavci: Ž. Kokalj, K. Oštir, P. Pehani.

Projekt koordinira Univerza v Dresdnu, Nemčija. 
Sodelujemo skupaj z 18 drugimi partnerji iz Nem-
čije, Avstrije, Italije, Češke, Poljske in Slovenije. V 
okviru transnacionalnega projekta sodelujemo v 
strategiji iskanja optimalnih rešitev pri prostorskem 
razvoju Slovenije. Ukvarjamo se s študijo zasnove 
internetnih orodij za geografske informacijske siste-
me (GIS) in homogenizacijo podatkov. V prvem delu 
projekta so najpomembnejši podatki pridobljeni iz 
zgodovinskih kart, kot so zbirke Avstrijske vojaške 
karte, Franciscejski kataster ter topografske karte 
stare Avstrije, Italije, Jugoslavije in novejše za Slo-
venijo v merilih od 1:50.000 do 1:5000. V drugem 
delu se ukvarjamo s prostorskimi zbirkami nacional-
nih parkov na čezmejnih območjih, s poudarkom na 
analizah rabe tal.

dvostransKo sodelovanje

Znanstvenoraziskovalni projekt z Republiko Alba-
nijo v letih 2007 - 2008
Vodja raziskovalnega projekta: T. Bajuk Senčar.
Sodelavci: N. Gregorič Bon, L. Debevec, T. Veljano-
vski, T. Podobnikar.
Znanstvenoraziskovalno sodelovanje se nanaša na 
raziskave družbenih, kulturnih in okoljevarstvenih 
pogledov na razvoj trajnostnega turizma na obalnem 
delu južne Albanije. Glavni cilj projekta je študija 
vloge in pomena različnih družbenih akterjev (po-
samezni gostitelji, domačini in institucionalni ak-
terji na lokalni in nacionalni ravni), ki so vpleteni v 
procese družbene konstrukcije turističnega kraja in 
pokrajine. Temeljno vprašanje je, kako lokalni pre-
bivalci gledajo na naravne danosti obale in razvoj 
turizma. Metoda dela vključuje terenske raziskave v 
Vlori in vaseh občine Himarë/Himara. 

drugo delo in dejavnosti

b. telban•  je član upravnih odborov European So-
ciety for Oceanists in Društva antropologov Slo-
venije, glavni urednik antropološke znanstvene 
revije Anthropological Notebooks, član mednaro-
dnih uredniških odborov pri znanstvenih revijah 
Journal of the Finnish Anthropological Society in 
Ethnos. V letu 2007 je bil predsednik Komisije za 
priznanja in nagrade ZRC SAZU, do oktobra je 
bil direktor podiplomskega programa »Interkul-
turni študiji: primerjalni študij idej in kultur« na 
Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi 
Gorici, kjer je hkrati koordinator modula »Antro-
pologije zdravja, bolezni in zdravljenj«. V juni-
ju in juliju je kot ekspert sodeloval pri evalvaciji 
raziskovalnih projektov FP7-SSH-2007-1, Tema 8 
(Socio-ekonomske vede in humanistika), Evrop-
ska komisija, EU, Bruselj. Bil je član znanstvene-
ga odbora na mednarodni konferenci Društva an-
tropologov Slovenije (Škerljevi dnevi) »Življenje 
v času konfliktov«, Ljubljana, 28.–29. 9.
K. oštir•  je recenzent revije IEEE Transactions 
on Remote Sensing and Geoscience, predsednik 
Sekcije za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje 
pri Zvezi geodetov Slovenije, in član znanstvenih 
odborov projektov CAENTI in ArchaeDyn.
t. Podobnikar•  je bil član znanstvenega odbo-
ra SAGEO (International Conference on Spatial 
Analysis and Geomatics, od leta 2004), član AGI-
LE (Association Geographic Information Labora-
tories Europe), Geografski informacijski sistemi 
v Sloveniji (od leta 1997), in recenzent znanstvene 
revije IJGIS (International Journal of Geographi-
cal Information Science, od leta 2005).
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ž. Kokalj•  je v sodelovanju s sodelavci inštituta 
pripravil razstavo Odkrivanje skrivnosti Kobari-
ške, ki je bila na ogled v prostorih Fundacija Poti 
miru v Posočju septembra in oktobra.
l. debevec•  je bila urednica za knjižne recenzije 
pri mednarodni reviji Social Anthropology, Ox-
ford (UK): Blackwell Publishing, in članica ure-
dništva slovenske znanstvene revije Anthropolo-
gical Notebooks.
n. Gregorič•  Bon je področna urednica revije 
Društva antropologov Slovenije, Antropološki 
zvezki (Anthropological Notebooks).
i. Šprajc•  je bil recenzent znanstvene revije Ana-
les de Antropología, član uredniškega odbora 
znanstvene revije Anthropological Notebooks in 
član uredniškega odbora knjižne zbirke Studia 
Humanitatis.

znanstveni sestanKi

Uporaba laserskega skeniranja v arheologiji, • 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 
26. 2., približno 30 udeležencev, 5 predavate-
ljev (Dr. Keith Challis prek video konferenčne 
povezave).
Delavnica Lasersko skeniranje• , Znanstveno-
raziskovalni center SAZU, Ljubljana, 6. 7.. 
Delavnica je pritegnila več kot 50 udeležencev, 
večinoma iz Slovenije, od katerih je bilo 10 aktiv-
nih, vabljeni predavatelj je bil dr. Norbert Pfeifer 
s Tehniške univerze na Dunaju. 

KnjiŽniCa in doKumentaCija

V knjižnici je zbranih več kot 1400 bibliografskih 
enot (člankov in knjig), ki se pretežno nanašajo na 
geografske informacijske sisteme, daljinsko za-
znavanje, arheologijo in antropologijo. Prejemamo 
znanstvene revije International Journal of Remote 
Sensing, Photogrammetic Engineering and Remo-
te Sensing, IEEE Transactions on Geoscience and 
Remote Sensing, Geoinformatics, Latin American 
Antiquity, Ancient Mesoamerica, Mexicon, Archae-
oastronomy: The Journal of the Center for Archa-
eoastronomy. Zbrana in urejena je baza podatkov o 
arheoloških najdiščih in arheološki kulturni dedi-
ščini Srednjedalmatinskih otokov ter bibliografska 
baza podatkov za Mezoameriko.

PuBliKaCije inštituta

D. Kastelec, J. Rakovec, K. Zakšek, • Sončna ener-
gija v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 136 str.

• 

mednarodno sodelovanje

Université de Franche–Comté, Besançon, Francija: • 
sodelovanje pri projektih ArchaeDyn in CAENTI 
ter pri skupnem inštitutu ModeLTER (European 
Laboratory for Modelling of Landscapes and 
Territories over the Long Term).
Univerza v Vlori, Albanija. • 
Tehniška univerza na Dunaju.• 
Eötvös University, Budimpešta.• 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, • 
Mehika, sodelovanje pri projektu Arheološko re-
kognosciranje na jugovzhodu države Campeche.

oBisKi na inštitutu

Dr. Gabriele Alex z Univerze v Heidelbergu, • 
Nemčija, je obiskala inštitut v času predavanj na 
podiplomskem programu Antropologije zdravja, 
bolezni in zdravljenj; april.
Dr. Alan Young z McGill University, Montreal, • 
Kanada, je obiskal inštitut v času predavanj na po-
diplomskem programu Interkulturni študiji: pri-
merjalni študij idej in kultur, modul Antropologije 
zdravja, bolezni in zdravljenj; maj.
Elise Fovet (doktorandka na Université de • 
Franche-Comté) je v okviru priprave doktorske 
disertacije opravljala raziskave na inštitutu med 
1. 6. in 30. 9.
Dr. Florian Tolle, dr. Laure Nuninger (Université • 
de Franche-Comté) in Laure Saligny, University 
of Bourgogne, so se udeležili delavnice projekta 
ArchaDyn med 20. 2. in 2. 3.
Dr. Laure Nuninger, dr. Francois Favory, dr. • 
Francois-Pierre Tourneux in dr. Claude Conde 
(Université de Franche-Comté) ter dr. Izo Abram 
in Jean-Luc Teffo (Centre national de la recherche 
scientifique) so se udeležili podpisa pogodbe ob 
ustanovitvi inštituta ModeLTER, 23. 2.
Dr. Laure Nuninger in Marion Fury (Université de • 
Franche-Comté) sta v okviru projekta ArchaDyn 
in inštituta ModeLTER obiskali inštitut med 3. in 
7. 12.
Mag. Fiorialba Vela in mag. Nevila Furxhiu sta obi-• 
skali inštitut v okviru Znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja z Republiko Albanijo, v obdobju med 
25. 6. in 2. 7. ter 4. 11. in 18. 12.
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Daniela Ribeiro, Portugalska, s štipendijo • 
Leonardo da Vinci, od 1. 10. dalje: je v okviru pro-
jekta Detecting spatial analyses and modelling the 
spreading of invasive plant – Fallopia japonica in 
Slovenia opravljala raziskave na Inštitutu. 

Predavanja, reFerati in drugi javni 
nastoPi

borut telban
Medleče podobe: novogvinejska pesemska poe-• 
zija. Vabljeno predavanje v okviru cikla »Znan-
stveni večeri na gradu Zemono«, Univerza v Novi 
Gorici, 22. 2.
Anthropology and the neo-liberal market. • Vablje-
no otvoritveno predavanje na mednarodni konfe-
renci Društva antropologov Slovenije (Škerljevi 
dnevi) »Življenje v času konfliktov«, Ljubljana, 
28. 9.
The Poetics of the Crocodile: Cultural Change in • 
Ambonwari. Vabljeno predavanje na Australian 
National University, Canberra, Avstralija, 25. 10.

tatiana bajuk senčar
Vodenje vabljene delavnice (skupaj z J. Turkom, J. • 
Fikfakom, J. Prinčičem in B. Turkom) Managing 
New Worlds: Narratives of Managers who had to 
Make a New World Function v sklopu conference 
SCOS - Signs of the Future: Management, Mes-
sianism, Catastrophe; Univerza v Ljubljani, Eko-
nomska Fakulteta, Ljubljana, 3. 7.

liza debevec
Waiting for our jigi : discussing work, life and Is-• 
lam with young men in Bobo Dioulasso. Predava-
nje na 2. Bienalni konferenci AEGIS-Evropskega 
združenja Afriških študij, Leiden, Nizozemska, 
10.–14. 7.
To share or not to share: hierarchy in distribution • 
of family meals in urban Burkina Faso. Vabljeno 
predavanje v okviru kolokvija »Feast and Fami-
ne«, New York University, New York, NY, 19. 10.
Waiting for our jigi: discussing work, life and Is-• 
lam with young men in Bobo Dioulasso. Predava-
nje na 50. letnem srečanju African Studies Associ-
ation »21st Century Africa: Evolving Conceptions 
of Human Rights«, New York, NY, 18.–21. 10.
Vsakdanja in praznična prehrana v urbanem Bur-• 
kina Fasu med tradicijo in sodobnostjo. Gostujoče 
predavanje pri predmetu Sociologija prehrane na 
Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, 
Ljubljana, 16. 4.
Ogroženo telo: ženske in zdravje v urbani zahodni • 
Afriki. Gostujoče predavanje pri predmetu Socio-
logija zdravja na Fakulteti za družbene vede, Uni-
verza v Ljubljani, Ljubljana, 28. 11.

Ženske in izkušnja ilegalnega splava v urbanem • 
Burkina Fasu. Gostujoče predavanje pri predme-
tu Sociologija zdravja na Fakulteti za družbene 
vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 29. 11.

nataša Gregorič-bon 
Pokojnine in družbene težnje v Himari, južna Al-• 
banija (Pensions and tensions in Himara area, 
southern Albania). Vabljeno predavanje na 5. 
Škerljevih dnevih, Ljubljana, 27.–29. 9.
Pogajanja o smeteh v Dhermiju/Drimadesu, v juž-• 
ni Albaniji (Negotiating the rubbish in Dhermi/
Drimades of southern Albania). Vabljeno preda-
vanje na konferenci Združenja socialnih antropo-
logov Velike Britanije (ASA), London, 10.–13. 4.

Krištof oštir
Confidence maps: a tool to evaluate archaeologi-• 
cal data's relevance in spatial analysis. Predava-
nje na konferenci CAA 2007 Layers of percepti-
on: advanced technological means to illuminate 
our past: CAA 2007, Computer Applications and 
Quantitative Methods in Archaeology, Deutsches 
Archäologisches Institut, Berlin, 2.–6. 4.
Delavnica Lasersko skeniranje, vodenje strokov-• 
nega srečanja in predavanje Uporaba lidarja v ar-
heologiji. Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 
Ljubljana, 6. 7.

tomaž Podobnikar
Spatial Analysis and Maya Cultural Landscape• . 
Predavanje, Tehniška univerza na Dunaju, Dunaj, 
31. 1.
Spatial analyses and Maya cultural landscape• . 
Predavanje, Las tecnologías de la información y 
las comunicaciones y su contribución a un mundo 
mejor. Havana, Kuba, 15. 2.
Characteristics of the positional errors of histo-• 
rical maps. Predavanje, AGILE, The European 
information society: leading the way with geoin-
formation, Aalborg, maj.
Mars Express, Geomorphological analysis• . Pre-
davanje, Tehniška univerza na Dunaju, Dunaj, 16. 
10.
Uncertain observations of the Past with a modern • 
outcome. Predavanje, Archäologie und Computer, 
Kulturelles Erbe und neue Technologien, Dunaj, 
5.–7. 11.

Klemen zakšek
Settlement pattern and path modeling• . Predavanje 
na konferenci CAA 2007. Berlin, Nemčija 4. 4.
Zagovor doktorata z naslovom • Določitev tempe-
rature zraka iz modela temperature površja viso-
ke prostorske in časovne ločljivosti / Air tempera-
ture determination from land surface temperature 
model of high spatial and temporal resolution, 
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mentor: izr. prof. dr. Krištof Oštir, Univerza v 
Ljubljani, 17. 7.

tatjana veljanovski
Impact of atmospheric and topographic pre-pro-• 
cessing on Landsat image characteristics. Preda-
vanje na konferenci Applied Remote Sensing in 
Mountain Regions, EURAC, Bolzano, Italy, 1.–2. 
2.
Zagovor doktorata z naslovom • Zaznavanje spre-
memb na površju s podatki daljinskega zazna-
vanja / Surface change detection from remote 
sensing data, mentor: izr. prof. dr. Krištof Oštir, 
somentor: dr. Zoran Stančič, Univerza v Ljublja-
ni, 5. 10.

aleš Marsetič
Opazovanje naravnih nesreč s sateliti. • Vabljeno 
predavanje na »ARSO GIS dan«, Agencija RS za 
okolje, Ljubljana, 22. 11.

žiga Kokalj
Gvatemala – zgodovina se ponavlja• . Predavanje v 
Centru interesnih dejavnosti Ptuj, 10. 1.
Kolumbija – zapostavljena lepotica• . Predavanje v 
Matični knjižnici Kamnik, 17. 1.
Kitajska – velesila, ki to spet postaja• . Predavanje 
na Univerzi za III. življenjsko obdobje, Celje, 5. 
2.
Obdelava prostorskih podatkov• , Združujemo 
meje in Raba tal od 1780 do 2000. Predstavitve v 
informacijskem središču Triglavskega narodnega 
parka, Bled, 5. 3.
Remote sensing activities in Slovenia• . Vabljeno 
predavanje na mednarodni konferenci New Me-
meber States in FP7 SPACE Theme, Varšava, 
Poljska, 15. 3.
Kitajska – velesila, ki to spet postaja• . Predavanje, 
Domžale, 10. 4.
Application of remote sensing in the detection of • 
Maya archaeological sites. Predstavitev na pole-
tni šoli ISA, Tours, Francija, 25. 6.
The application of lidar in the study of past cultu-• 
ral landscapes – Kobarid case study. Predavanje 
na konferenci Evropske arheološke zveze (EAA), 
Zadar, Hrvaška, 21. 9.
Kolumbija – zapostavljena lepotica• . Predavanje, 
Litija, 19. 11.

saša čaval
The astronomical orientations of churches on • 
archaeological sites. Vabljeno predavanje na 13. 
letni konferenci »European Association of Archa-
eologists«, Zadar, Hrvaška, 18.–23. 9.
Importance of the astronomical orientations in the • 
early Christian architecture. Vabljeno predavanje 
na 13. letni konferenci »European Association of 
Archaeologists«, Zadar, Hrvaška, 18.–23. 9.

ivan Šprajc
Pirámides que marcan el tiempo: astronomía y • 
arquitectura en el México antiguo. Vabljeno pre-
davanje na »Maratón: La astronomía a través del 
tiempo«, Museo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, Madrid, Španija, 18. 1.
Teotihuacan architectural alignments in the cen-• 
tral Maya Lowlands? Predavanje na »72nd Annu-
al Meeting of the Society for American Archaeo-
logy«, Austin, Texas, ZDA, 27. 4.
Reconocimiento arqueológico en el sur de Cam-• 
peche: nuevos hallazgos y contribuciones para 
una visión regional (soavtor: Atasta Flores Esqui-
vel). Predavanje na »VII Congreso Internacional 
de Mayistas«, Mérida, Yucatán, Mehika, 12. 7.
Po sledeh Majev v deželi Yucatána• . Vabljeno pre-
davanje v atriju ZRC SAZU, v okviru prireditve 
»Znanost ne grize«, 28. 9.
Arheološka odkritja v deželi Majev• . Vabljeno pre-
davanje v Osnovni šoli Idrija, v okviru ciklusa 
Muzejski večeri (Mestni muzej Idrija), 18. 12.
Slovenec med Maji• . Gost v Debatni kavarni na 23. 
knjižnem sejmu, Cankarjev dom, Ljubljana (Za-
ložba Rokus Klett – National Geographic Slove-
nija), 1. 12.
Apokalipto: oddaja Intelekta, Radio Slovenija, I. • 
program. Gost v oddaji, 12. 2.

razisKovalno delo v tujini, študijsKi 
oBisKi in Potovanja

borut telban
Anthropology Department, Research School of • 
Pacific and Asian Studies, The Australian Natio-
nal University, gostujoči raziskovalec, 5. 10. 2007 
- 5. 5. 2008).
Terensko delo na Papui Novi Gvineji (19. 11. 2007 • 
- 18. 1. 2008).

tatiana bajuk senčar 
od aprila dalje gostujoča raziskovalka na Univer-• 
sity of Kent in Brussels.

liza debevec
Burkina Faso, januar-april: terenska raziskava v • 
okviru projekta Nove oblike religioznih praks v 
urbanem Burkina Fasu, s poudarkom na islamu.

Krištof oštir
Pariz, Francija, 15.–16. 1.: sestanek znanstvenega • 
komiteja projekta ArchaeDyn.
Gradec, Avstrija, 12. 2.: sestanek projekta ERA • 
STAR.
Tours, Francija, 25.–30. 6.: udeležba na poletni • 
šoli The spatio-temporal dynamics in archaeolo-
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gy/Time, Space and the Dynamics of Change in 
Archaeology.

tomaž Podobnikar
Dunaj, Avstrija, 1. 1.–31. 12.: Tehniška univerza • 
na Dunaju, raziskovalno delo.
Ljubljana, Slovenja, 1.–7. 7.: udeležba in pomoč • 
na ISPRS STUDENT CONSORTIUM 2nd SUM-
MER SCHOOL – Theory and Application of La-
ser Scanning.
Albanija, 24. 9.–1. 10.: terensko delo, bilateralno • 
sodelovanje.
Noordwijk, Nizozemska, 15. 11.: študijski obisk • 
EMSEC-a.

Klemen zakšek
Wessling, Nemčija, 1. 2.–31. 5.: študijski obisk na • 
DLR, DFD–KA pod mentorstvom Marion Schro-
edter Homscheidt.

Peter Pehani
Ljubljana, 1.–6. 7.: udeležba na poletni šoli - • 2nd 
ISPRS WG VI/5&SC: Theory and application of 
laser scanning.
Huelva, Španija, 24.–26. 10.: udeležba na konfe-• 
renci »Territorial intelligence and governance. 
Participative research - action and governance 
applied to territorial development”, CAENTI, na-
mestnik člana znanstvenega odbora.

aleš Marsetič
Mehika, maj-junij: kartiranje arheoloških najdišč • 
na terenskem delu v okviru projekta Arheološko 
rekognosciranje na jugovzhodu države Campe-
che, Mehika.
Ljubljana, 1.–6. 7.: udeležba na poletni šoli • 2nd 
ISPRS WG VI/5&SC: Theory and application of 
laser scanning.

žiga Kokalj
Varšava, Poljska, 15. 3.: udeležba na konferenci • 
New Memeber States in FP7 SPACE Theme.
Bolzano, Italija, 4.–7. 6.: udeležba na simpoziju•  
EARSeL Geoinformation in Europe.
Tours, Francija, 25.–30. 6.: udeležba na poletni • 
šoli ISA Time, Space and the dynamics of change 
in archaeology.
Zadar, Hrvaška, 20.–21. 9.: udeležba na konferen-• 
ci Evropske arheološke zveze (EAA).

saša čaval
Mehika, marec - junij: terensko delo v okviru pro-• 
jekta Arheološko rekognosciranje na jugovzhodu 
države Campeche, Mehika.
Huelva, Španija 24.–26. 10.: udeležba na medna-• 
rodnem letnem srečanju sodelavcev pri projektu 
CAENTI.
Luxor, Egipt, 3. 11.–24. 11.: arheološka izkopa-• 

vanja in raziskave v grobnicah Harwe in Akhi-
menruja, nekropola El Asasif, Luxor (Tebe), pri 
Italian Archaeological Mission to Luxor.

ivan Šprajc
Mehika, marec - junij: terensko delo v okviru pro-• 
jekta Arheološko rekognosciranje na jugovzhodu 
države Campeche, Mehika.
Gvatemala, julij: arheoastronomske meritve na ar-• 
heoloških najdiščih Tintal, El Mirador in Nakbe, 
pri Proyecto Arqueológico Cuenca El Mirador.

PedagošKo delo

borut telban
Nosilec in izvajalec predmeta • Zdravje, bolezen in 
smrt v Melaneziji v sklopu modula »Antropologija 
zdravja, bolezni in zdravljenj« na podiplomskem 
programu »Interkulturni študiji: primerjalni študij 
idej in kultur«, Univerza v Novi Gorici (60 ur).

liza debevec
Somentorica pri magisteriju Alme Rogina na od-• 
delku za Etnologijo in kulturno antropologijo, na 
Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani.
Izvajala je individualni predmet • Etnografija za-
hodne Afrike na postdiplomskem študiju na Od-
delku za etnologijo in kulturno antropologijo na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
V oktobru in novembru je izvedla 18 ur predavanj • 
iz Socialne Antropologije 2 na Oddelku za socio-
logijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljublja-
ni.

Krištof oštir
Daljinsko zaznavanje• , predavanja na Oddelku za 
geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani (60 ur).
Nosilec podiplomskih predmetov • Sodobne tehno-
logije za zajem podatkov z metodami daljinskega 
zaznavanja, Uporaba fotogrametrije v topografi-
ji, kartografiji in GIS ter Izbrana poglavja iz foto-
grametrije in fotointerpretacije.
Nosilec predmeta • Daljinsko zaznavanje in foto-
interpretacija na univerzitetnem podiplomskem 
študiju varstva okolja, ki ga izvaja Univerza v 
Ljubljani.
Time, space and the dynamics of change in ar-• 
chaeology, Summer school, ISA network, Tours, 
Francija, 25.–30. 6. Član znanstvenega odbora, 
vodenje sklopa Remote sensing in archaeology 
(skupaj 2 uri predavanj in 4 ure vaj).

tomaž Podobnikar
Eisenstadt, Avstrija, 18.–19. 10.: Praktikum Luft-• 
bildinterpretation, Vienna University of Techno-
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logy in Dresden University of Technology (sode-
lovanje pri izvedbi).

ivan Šprajc
Čas in prostor v starih civilizacijah• , predavanja 
in seminarji na Fakulteti za humanistične študije 
Univerze na Primorskem, Koper (60 ur).
Nosilec predmetov  • Majevska ljudstva Srednje 
Amerike, Pregled razvoja antropoloških teoret-
skih smeri in Simbolizem in astronomija v kozmo-
viziji Mezoamerike na individualnih podiplom-
skih študijskih programih Oddelka za etnologijo 
in kulturno antropologijo, Oddelka za arheologijo 
in Oddelka za romanske jezike in književnosti Fi-
lozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

mentorstvo

borut telban je bil mentor Darji Hoenigman pri ma-
gistrskem študiju »Language and Myth in Kansimei 
Village, East Sepik Province, Papua New Guinea«, 
na ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij 
(zaključila 19. 11.), mentor mladi raziskovalki Nataši 
Gregorič pri doktorskem študiju na podiplomski šoli 
Interkulturni študiji: primerjalni študij idej in kultur, 
Univerza v Novi Gorici, mentor Urši Habjan pri dok-
toratu »Konceptualizacija in prezentacija telesa pri 
capoeiri« na Univerzi v Novi Gorici, mentor Špeli 
Peršin pri magisteriju z delovnim naslovom »Pridra-
ga pri Zadru: telo in družbena identiteta v severno-
dalmatinski vasi« na Univerzi v Novi Gorici, komen-
tor Vesni Ocepek pri magistrskem študiju »Kozmo-
loški in antropološki vidiki ritualov v evropskih in 
neevropskih kulturah«, na Oddelku za filozofijo, FF, 
Univerza v Ljubljani, komentor Goranu Gumzeju pri 
doktoratu z delovnim naslovom »Capoeira« na Uni-
verzi v Novi Gorici, komentor Izi Verdel pri magi-
strskem študiju na Oddelki za etnologijo in kulturno 
antropologijo, FF Univerze v Ljubljani.

Krištof oštir je bil mentor mladima raziskovalcema 
Žigi Kokalju in Tatjani Veljanovski (zagovor dokto-
rata 5. 10.), doktorandom Andreju Koblerju, Elise 
Fovet in Klemenu Zakšku (zagovor doktorata 17. 7.) 
in diplomantu Tinetu Zidariču (zagovor diplome 17. 
4.).

tomaž Podobnikar je bil komentor Jasmini Levičar 
pri diplomski nalogi in mentor Danieli Ribeiro, Por-
tugalska, s štipendijo Leonardo da Vinci, od 1. 10. 
do 1. 7. je bil formalni mentor mlademu raziskovalcu 
Klemenu Zakšku.

Klemen zakšek je bil komentor diplomantu Tinetu 
Zidariču (zagovor diplome 17.4.).

ivan Šprajc je bil komentor Saši Čaval pri doktor-
skem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Lju-
bljani, komentor Urši Habjan pri doktorskem študiju 
na podiplomski šoli Primerjalni študij idej in kultur 
Politehnike Nova Gorica in ZRC SAZU, in mentor 
Goranu Gumzeju pri doktorskem študiju na podi-
plomski šoli Primerjalni študij idej in kultur Politeh-
nike Nova Gorica in ZRC SAZU.

BiBliograFija

Osebne bibliografije so dostopne na spletnem naslovu 
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
&sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 oz. 
http://www.izum/si, izbira COBISS in nato biblio-
grafije.
Celotne inštitutske bibliografije so dosegljive v inšti-
tutu, v tajništvu ZRC SAZU in v Biblioteki SAZU.

sPletni naslov inštituta

Spletna stran: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/modules.
php?name=insti&ime=17.
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summarY

In 2007, the institute of anthropological and 
spatial studies continued with the development of 
methods and techniques of spatial research, giving a 
special emphasis on Geographical Information Sys-
tems (GIS) and remote sensing techniques, and on 
their applicability in anthropological studies. Our 
activities included spatial analyses of renewable en-
ergy sources and the development of the techniques 
for processing LiDAR scanning data; in the latter 
case, we were focused on elaboration of digital el-
evation models and advanced visualization of the 
results thus obtained, considering that, in order to be 
applied in anthropological research, the methods of 
data processing must be adjusted to specific needs, 
e.g. for observing modern or past modifications of 
landscape. With applications of GIS and remote 
sensing techniques we participated in a number of 
national and international research projects aimed at 
developing adequate strategies for sustainable natu-
ral and cultural resource management in Slovenia 
and beyond.
Our studies in social anthropology comprised field-
work in Papua New Guinea, Albania and Burkina 
Fasso, while various sets of field data collected in 
former years were analyzed, interpreted and pre-

pared for publication. Another season of archaeo-
logical reconnaissance works was accomplished in 
southeastern Campeche, Mexico. In several studies 
we focused on problems that can be solved with spa-
tial analyses, particularly with cartographic pres-
entations, GIS and remote sensing techniques. The 
latter were also employed for paleo-landscape mod-
eling and management of spatial data within an ar-
chaeological study of long-term settlement dynamics 
in France. We also founded the Slovene-French In-
stitute ModeLTER, whose objective is to combine ar-
chaeological, geographical and geodetic knowledge 
in the attempts to solve questions focused on human 
activity in space through time.

bibliography
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&
sid=B8473227DBC0BC1CF6F413E31CA46786 
or http://www.izum.si/, choose COBISS and then 
bibliografije.
For printed version contact institute, ZRC SAZU's 
Directorate or Library at SAZU.

Web page: Web pages: http://odmev.zrc-sazu.si/zrc/
modules.php?name=insti&ime=17.
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ZAlOŽbA ZRC

zaloŽnišKi svet

Dr. Helena Dobrovoljc, dr. Janez Dular, dr. Peter 
Klepec, dr. Franci Gabrovšek, dr. Naško Križnar, dr. 
Vojislav Likar, dr. Barbara Murovec, dr. Drago Per-
ko, dr. Petra Svoljšak, prof. Milojka Žalik Huzjan, 
dr. Janja Žitnik.

Personalna sestava

Vodja in glavni urednik: dr. Vojislav Likar.
Likovno-grafična urednica in oblikovalka: Milojka 
Žalik Huzjan.
Samostojni strokovni sodelavec: Iztok Sajko (do 30. 
9.).
Samostojni tehnični sodelavec: Branko Vidmar.
Vodja prodaje: Anita Abram.
Redaktorica in tajnica: Tinka Selič (do 30. 6.).
Tajnica: Barbara Šuštar (od 1. 7.).
Tehnik: Gašper Gabrijelčič.

V okviru založniškega programa ZRC SAZU je v letu 
2007 izšlo 52 naslovov knjižnih publikacij (od tega 7 
v sozaložništvu in soizdajateljstvu). V knjižnih zbir-
kah je izšlo 38 publikacij, 14 pa kot samostojne izda-
je zunaj zbirk. V okviru glasbenega založništva sta 
izšli 2 knjižni izdaji in dve CD plošči. Izšlo je tudi 14 
letnikov znanstvenih in strokovnih periodičnih pu-
blikacij (od tega 4 v sozaložništvu) ter 8 enot drobnih 
tiskov (katalogi, vabila, zloženke ipd.). Ustanovljena 
je bila nova knjižna zbirka Georitem, ki jo izdaja Ge-
ografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.
Založniški program so finančno podprli Javna agen-
cija za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za 
kulturo RS, Slovenska akademija znanosti in ume-
tnosti, Raziskovalni sklad ZRC SAZU in drugi zu-
nanji sofinancerji.
Založba je samostojno in v sodelovanju z izdajatelji, 
soizdajatelji in sozaložniki organizirala 26 novinar-
skih konferenc in javnih predstavitev v Ljubljani in 
drugih krajih po Sloveniji in zamejstvu. Svoje izdaje 
je predstavila tudi na 3 knjižnih sejmih oz. prodajnih 
razstavah. Vse publikacije so bile tekoče predstavlje-
ne tudi na prenovljenem spletnem katalogu znan-
stvene in strokovne literature Založbe ZRC (http://
zalozba.zrc-sazu.si).

KnjiŽne zBirKe

slovaRji
Marjeta Humar et al. (ur.): • Gledališki terminolo-
ški slovar.
Andrej Paulin et. al. (ur.): • Slovenski tehniški slo-
var A – B. 
Marko Snoj, Simona Klemenčič:•  F. Bezlaj: 
Etimološki slovar slovenskega jezika, V. knjiga 
–Kazala.

linGuistiCa et PhiloloGiCa
Danila Zuljan Kumar: • Narečni diskurz. 
Diskurzivna analiza briških pogovorov.
Helena Jazbec: • Nemške izposojenke pri Trubarju: 
na primeru besedila Ena dolga predguvor.
Kozma Ahačič: • Zgodovina misli o jeziku in knji-
ževnosti na Slovenskem: protestantizem. 
Richard Reutner, Peter Weiss (ur.): Janez Žiga • 
Valentin Popovič, Glossarium Vindicum: Osnutek 
slovenskega slovarja iz druge polovice 18. 
stoletja. 

linGua sloveniCa
Polona Gantar: • Stalne besedne zveze v slovenščini 
– korpusni pristop.

oPeRa instituti aRChaeoloGiCi 
sloveniae

Janez Dular, Sneža Tecco Hvala: • Jugovzhodna 
Slovenija v starejši železni dobi: poselitev, gospo-
darstvo, družba. 
Ivan Turk (ur.): • Divje babe I. Paleolitsko najdišče 
mlajšega pleistocena v Sloveniji. 1. del: Geologija 
in paleontologija. 

thesauRus MeMoRiae
series Fontes

M. Preinfalk: • Gradivo za slovensko zgodovino v 
srednjem veku, zv. 6/2 – Imensko kazalo. 

series dissertationes
Katarina Keber: • Čas kolere. Epidemije kolere na 
Kranjskem v 19. stoletju. 

oPeRa instituti aRtis histoRiae
Helena Seražin: • Arhitekt Giorgio Massari 
(1687–1766): Sakralna arhitektura na Goriškem, 
v Furlaniji, Istri in Dalmaciji.
Ana Lavrič, Blaž Resman (ur.): • Ljubljanska 

dr. V. Likar

M. Ž. Huzjan

A. Abram

B. Vidmar

I. Sajko
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stolnica in njen pomen v slovenskem in evropskem 
prostoru. 

studia litteRaRia
Tone Smolej: • Slovenska recepcija Emila Zolaja. 
Peter Svetina: • Kitične oblike v starejši slovenski 
posvetni poeziji. 
Marijan Dović: • Slovenski pisatelj: razvoj vloge 
literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem 
sistemu. 
Tomo Virk: • Primerjalna književnost na prelomu 
tisočletja. 

MiGRaCije
Natalija Vrečer: • Integracija kot človekova pravi-
ca: prisilni priseljenci iz Bosne in Hercegovine v 
Sloveniji. 
Rozina Švent: • Slovenski begunci v Avstriji 
1945–1950. 
Marjan Drnovšek (ur.): • Historical and cultural 
perspectives on Slovenian migration. 

PhilosoPhiCa
SerieS Moderna

Michel Foucault: • Izbrani spisi. 
Matjaž Vesel: • Astronom-filozof. Nikolaj Kopernik, 
gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija. 

SerieS ClaSSiCa

René Descartes: • Razprava o metodi / Discours de 
la méthode. 

GeoGRaFija slovenije
Drago Kladnik: • Podomačena tuja zemljepisna 
imena v slovenskih atlasih sveta. 
Blaž Komac, Matija Zorn: • Pobočni procesi in 
človek. 
Janez Nared: • Prostorski vplivi slovenske regio-
nalne politike. 

GeoRiTeM
Aleš Smrekar: • Divja odlagališča odpadkov na ob-
močju Ljubljane. 
Drago Kladnik: • Pogledi na podomačevanje tujih 
zemljepisnih imen. 
Drago Perko: • Morfometrija površja Slovenije.
Aleš Smrekar, Drago Kladnik: • Zasebni vodnjaki 
in vrtine na območju Ljubljane.
David Bole, Franci Petek, Peter Repolusk, Maja • 
Topole: Spremembe pozidanih zemljišč v sloven-
skih podeželskih naseljih.
Marjan Ravbar, David Bole: • Geografski vidiki 
ustvarjalnosti.

CaRsoloGiCa
Nataša Ravbar:•  The protection of karst waters – a 
comprehensive Slovene Approach to vulnerability 
and contamination risk mapping / Varovanje kra-

ških voda – obširen slovenski pristop h kartiranju 
ranljivosti in tveganja za onesnaženje. 
Martin Knez , Tadej Slabe (ur.): • Kraški pojavi, 
razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. 

histoRia sCientiae
Matjaž Vesel: • Nebeške novice Galilea Galileija 
(G. Galilei: Zvezdni glasnik, J. Kepler: Pogovor z 
Zvezdnim glasnikom in izbor pisem).

vodniKi lGd
Monika Benkovič Krašovec: • Ciper.
Drago Kladnik (ur.): • Slovenija IV.

samostojne KnjiŽne izdaje 

(po abecedi naslovov)

Fran Viljem Lipič: • Bolezni Ljubljančanov.
Anton Pegan: • Indija Komandija. Pravljice in po-
vedke s slovenskega Krasa.
Vincenc Rajšp (ur.): • Knafljeva ustanova na 
Dunaju 1676 – 2006. 
Darko Dolinar: • Med književnostjo, narodom in 
zgodovino. Razgledi po starejši slovenski literar-
ni vedi.
D. Dolinar, I. Grdina, O. Luthar: • Ob 80-letnici 
Franceta Bernika.
Danilo Dolenc et al. (ur.): • Popisni atlas Slovenije 
2002.
Marko Kambič:•  Recepcija rimskega dednega pra-
va na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni red 
Karla VI.
Barbara Ivančič Kutin: • Slovar bovškega govora.
Jerneja Fridl et al. (ur.): • Slovenia in Focus. 
Petra Svoljšak (ur.): • Slovenska vojska. Kratka 
zgodovina – dolga tradicija?!.
Marjetka Golež Kaučič et al. (ur.): • Slovenske ljud-
ske pesmi V.
Damijana Kastelec, Jože Rakovec, Klemen • 
Zakšek: Sončna energija v Sloveniji.
Jože Krašovec: • Svetopisemska lastna imena. 
Fonetika, etimologija, prevajanje in transliteriran-
je.
J. Nared et al.(ur.): • Veliki razvojni projekti in skla-
dni regionalni razvoj.

glasBeno zaloŽništvo

MonuMenta aRtis MusiCae sloveniae
Giacomo Gorzanis: • Il primo libro di napolitane 
che si canto et sonano in leuto (1570) / Il secondo 
libro delle napolitane a tre voci (1571). 
František Josef Benedikt Dusík: • Simfonija št. 2 v 
G-duru – »Simphonia Grande in G«.

T. Selič

B. Šuštar

G. Gabrijelčič
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iz aRhiva GlasbenonaRodoPisneGa 
inŠtituta

Regiment po cesti gre•  (Izbor zvočnega gradiva: 
Marjetka Golež Kaučič, Marija Klobčar, Drago 
Kunej, Marjeta Pisk, Mirko Ramovš in Urša 
Šivic. Spremna beseda: Marija Klobčar. Priprava 
in obdelava zvočnega gradiva ter uredništvo zgo-
ščenke: Drago Kunej).
Slovenske ljudske pesmi V• . Družinske pripo-
vedne pesmi (Izbor zvočnega gradiva: Marjetka 
Golež Kaučič, Urša Šivic, Drago Kunej. Avtorji: 
Marjetka Golež Kaučič, Urša Šivic, Drago Kunej. 
Spremna beseda: Marjetka Golež Kaučič).

PeriodiKa

Acta carsologica• , 36, št. 1, 2.
Acta geographica Slovenica• , 47, št. 1, 2.

Acta historiae artis Slovenica• , 12.
Arheološki vestnik• , 58.
De musica disserenda• , 3, št. 1, 2. 
Dve domovini• , št. 25, 26. 
Filozofski vestnik• , 28, št. 1, 2, 3. 
Hacquetia • 6, št. 1, 2.
Jezikoslovni zapiski•  13, št. 1  – 2. 
Keria•  9, št. 1, 2.
Studia mythologica Slavica• , 10.
Slovenski jezik/Slovene linguistic Studies • 6.
Traditiones • 36, št. 1, 2. 
Umetnostna kronika, • št. 14, 15, 16, 17.

sPletni naslov zaloŽBe zrC

spletni naslov: http://zalozba.zrc-sazu.si.
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Znanstvenoraziskovalno delo Marine Gržinić Mau-
hler poteka od l. 1993 na Filozofskem inštitutu ZRC 
SAZU. Osredotočeno je na raziskovanje problemov 
sodobne filozofije in teorije umetnosti in kulture. 
Posebno pozornost posveča pri tem polpreteklim in 
sedanjim procesom postmodernistične in postsocia-
listične umetnosti, kulture ter družbe, njegove teme 
pa so postkolonialne kulture, slovenska nacionalna 
kultura, ljubljanska alternativa osemdesetih let prej-
šnjega stoletja, tehnološke vojne, svetovi biopolitike, 
politika reprezentacije in feminizma. 
Ena od ključnih tem znanstvenoraziskovalnega dela 
Marine Gržinić Mauhler je delovanje gibanja NSK, 
Neue slowenische Kunst. Tudi na podlag njihovega 
delovanja je razvila teorijo, ki razume umetniško 
delo razume kot simptom, torej kot dogodek, ki ni 
nedolžen simbol ali predstava odnosa med umetni-
kom, svetom in družbo. Vse prej je umetniško delo 
postopek, ki kaže, kje sistemu umetnosti, kulture in 
politike spodleti. Opredeliti ga je mogoče kot zlom 
normalnosti in običajnega samorazumevanja, kot 
krizo dogovorov, norm in vrednosti dane družbe.
Znanstvenoraziskovalne delo Marine Gržinić Mau-
hler označuje še neka specifična razsežnost - razse-
žnost performativnosti. Njeno teoretsko delo lahko 

namreč opišemo tudi kot teorijo v akciji. Izhodišče 
te plodne raziskovalke ni gola estetska ali umetniška 
kontemplacija umetnosti, kulture in družbe, ampak 
konkretna teoretična praksa, praksa video umetnice 
in praksa dejavne kritičarke aktualnega trenutka.
Znanstvenoraziskovalno delo Marine Gržinić Mau-
hler je naletelo na širok odmev tako v domači kakor 
tudi v mednarodni znanstveni in kulturni javnosti. O 
njegovi mednarodni odmevnosti pričajo med drugim 
tudi številne monografije in sestavki v monografijah, 
objavljene v Angliji, Nemčiji ZDA, Franciji in Švi-
ci. Marina Gržinić Mauhler uspešno sodeluje tudi v 
pedagoškem procesu, v Sloveniji predava med dru-
gim predava v okviru podiplomskega programa In-
terkulturni študij – primerjalni študij idej in kultur 
Univerze v Novi Goici in ZRC SAZU, v tujini pa je 
med drugim tudi redna profesorica na Akademiji za 
likovno umetnost na Dunaju.
Znanstvenoraziskovalno delo Marine Gržinić Mau-
hler odlikujejo vrhunski rezultati, z njim je nedvo-
mno močno prispevala k temu, da se je Znanstve-
noraziskovalni center SAZU uveljavil kot močna 
inštitucija znanstvenega raziskovanja. Zato prihaja 
nagrada Zlati znak ZRC SAZU gotovo v dobre roke.

GENERACIJE ZNANOStI XIv

NAGRADE IN PRIZNANJA ZRC SAZU

MaRina GRžiniĆ MauhleR 
dobitnica zlatega znaka zRC sazu za leto 2007
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Miha Preinfalk, je pod mentorstvom znanstvene-
ga svetnika izr.prof. dr. Dušana Kosa diplomiral in 
magistriral iz zgodovine na Oddelku za zgodovino 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Za di-
plomsko nalogo Računska knjiga Hansa Mordaxa je 
1999 prejel fakultetno Prešernovo nagrado. Kot mla-
di raziskovalec se je 1999 zaposlil na Zgodovinskem 
inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU. 
Tema njegove doktorske disertacije, ki jo je uspešno 
zagovarjal julija 2004, je imela naslov Genealoška in 
socialna podoba rodbine Auersperg v srednjem in no-
vem veku. Omenjeno doktorsko delo je nastajalo na 
podlagi izvirnega arhivskega rokopisnega gradiva. S 
svojimi raziskavami je nase opozoril še živeče po-
tomce plemiške družine Auersperg, ki so mu dovolili 
izključno pravico do uporabe in objave listin svojega 
arhiva, ki se nahaja na skrivni lokaciji v Avstriji. Dr. 
Miha Preinfalk je doktorat nato dodelal za objavo 
in ga priobčil v obliki monumentalne monografije 
Auerspergi. Po sledeh mogočnega tura, ki je 2005 
izšla v zbirki Zgodovinskega inštituta Milka Kosa 
Thesaurus memoriae. Dissertationes. Publikacija je 
zbudila tolikšno zanimanje, da je bila v letu dni raz-
prodana. Avtor pa je že ob izidu knjige v slovenščini 
prejel prošnjo in ponudbo družine Auersperg, da pu-
blikacijo pripravi in dodela še za objavo v nemškem 
jeziku. Knjiga Auersperg. Geschichte einer europäi-
scher Familie, ki jo je s prevodom vred z v ta namen 
pridobljenimi sredstvi v celoti financirala družina 
Auersperg, je 2006 izšla pri elitni založbi Stocker 
Verlag v Gradcu s spremno besedo in priporočilom 
eminentnega avstrijskega urednika, dunajskega pro-

fesorja, akad. prof. dr. Ernsta Bruckmüllerja, češ da 
»gre za knjigo, ki ne sme manjkati ne le v nobeni 
znanstveni knjižnici, ampak mora biti tudi obvezen 
sestavni del vsake zasebne knjižnice, ki se ukvarja s 
temami plemstvo, Auerspergi, Kranjska in Slovenija 
ali Habsburška monarhija na splošno«.
Po doktoratu je dr. Miha Preinfalk oktobra 2004 na 
ZRC SAZU pridobil naziv znanstveni sodelavec. 
Področje raziskav je ciljano razširil na celoto defici-
tarno raziskane zgodovine plemstva na Slovenskem. 
Raziskava zgodovine plemstva tematsko zastavlja 
tako vsestranska vprašanja, da jo je težko povzeti v 
(samo) nekaj sklopov. Zadeva preprosto vso širino 
zgodovine prostora in časa, v katerem je plemiška 
družina živela in zapustila svoj pečat. Interdiscipli-
narnost raziskovane tematike je presegla usmeritve 
Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, tako da je bil 
dr. Miha Preinfalk na povabilo red. prof. ddr. Igor-
ja Grdine in znanstvenega svetnika Andreja Vovka 
vključen tudi v sodelovanje pri projektih Stalnice 
in prelomi v zgodovini slovenskega prostora in Ži-
vljenje in delo pomembnih osebnosti severovzhodne 
Slovenije na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC 
SAZU. 
Potrebno je opozoriti tudi na Preinfalkovo nepogre-
šljivo vpetost v izhajanje znanstvene revije Kronika 
in njene knjižne zbirke Knjižnica Kronike, ki ju iz-
daja Zveza zgodovinskih društev za Slovenijo. Kot 
odgovorni urednik (od 2005) skrbi za kakovost pri-
spevkov in ustrezne recenzentske postopke ter uskla-
juje delo uredniškega odbora.

dR. Miha PReinFalK
dobitnik srebrnega znaka zRC za leto 2007
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